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Białystok, 24 września 2012 r. 

 

Dotyczy: modyfikacji ogłoszenia o przetargu na realizację niniejszego przedmiotu 

zamówienia: 

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu rolniczego: traktor, koła bliźniacze, 

kosiarka bębnowa, kosiarka bijakowa, przetrząsacz, zgrabiarka, prasa belująca, 

ładowacz czołowy z osprzętem, przyczepa, 

 

wchodzącego w zakres projektu nr LIFE08 NAT/PL/000510 „Ochrona orlika krzykliwego na 

wybranych obszarach Natura 2000” finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla 

Środowiska LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zamawiający, tj. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. 

Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. 

Ciepła 17, 15-471 Białystok, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 

16, poz. 93, ze zm.) oraz Regulaminu Udzielani Zamówień, informuje, że modyfikuje 

informacje zamieszczone w SIWZ z 18 września 2012 r. dotyczące przyczepy, terminu 

wnoszenia wadium oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia (pkt 1 SIWZ) w części pn. 

PRZYCZEPA. Tzn. masa własna przyczepy może przekraczać podaną w SIWZ wagę 

2500 kg. Modyfikuje się dodatkowo ogłoszenie, dodając nowy parametr, tj. minimalną 

szerokość przyczepy (wewnętrzna szerokość podłogi): od 2,4 m. Zmiana ta wynika z faktu, 

że standardowy rozmiar bel w większości pras belujących wynosi ok. 1,2 m, a przyczepa 

będąca elementem niniejszego przetargu ma służyć w głównej mierze zwożeniu bel siana z 

łąk. W związku z tym niezwykle ważna jest dla Zamawiającego, z praktycznego punktu 

widzenia, szerokość przyczepy. Parametr ten okazuje się ważniejszy niż jej waga – zmniejsza 

to liczbę przejazdów z belami (co jest bardziej ekonomiczne). Jednocześnie Zamawiający 

rozumie, że większa szerokość przyczepy determinuje większą wagę. Jednak w opinii 

Zamawiającego masa własna odgrywa istotną rolę w odniesieniu do prasy belującej oraz 

ciągnika. Sama przyczepa natomiast nie będzie poruszać się po podmokłym terenie, a jedynie 

po utwardzanych drogach i do niej będą dowożone bele. W związku z tym ważne jest dla 

Zamawiającego, aby w jednym rzędzie (na szerokość) na przyczepie zmieściły się co 

najmniej 2 bele bez potrzeby rozpinania lub poluźniania burt, co może wiązać się z ich 

zniszczeniem w czasie przejazdu po nierównych drogach. Poza tym oferowana przyczepa 

musi posiadać homologację. Dopuszcza się również inne rozmiary opon niż podane w 

SIWZ. 

2. Jednocześnie Zamawiający, w związku z ww. zmianami, modyfikuje w pkt. 11.1 oraz 11.4  

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – termin składania ofert 
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do 27 września 2012 r. (czwartek) do godziny 10:00 oraz termin otwarcia ofert, co nastąpi 27 

września 2012 r. (czwartek) o godz. 10:15. 

 

3. Zamawiający zmienia również pkt 8.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM i pismo 

modyfikujące SIWZ z 20 września 2012 r., tj. termin wnoszenia wadium do 27 września 2012 r. 
 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

Lokalny Koordynator Projektu w Puszczy Białowieskiej  

„Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” 

LIFE08 NAT/PL/000510 

      Adam Zbyryt 

          /podpis/ 

 


