
 

Zamawiający - STAWY MILICKIE SA, Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz 

Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa sprzętu rolniczego.” 

Oznaczenie sprawy: PN-8/2022 

SPROSTOWANIE 
 

 

 

 

 

 

         Wrocław 06.05.2022 r. 
 
 

 
 

SPROSTOWANIE DO Załącznika nr 1 do SWZ – opisu parametrów technicznych 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN-8/2022 pn. Dostawa 

sprzętu rolniczego. 
 
 

W ust. 1. Zamawiający omyłkowo zamieścił zapis: 
 

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych Traktorów 

rolniczych z kabiną  (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) spełniających następujące 

wymagania techniczne i jakościowe  

Prawidłowa treść ust. 1. brzmi: 
 

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych Traktorów 
rolniczych  (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) spełniających następujące 
wymagania techniczne i jakościowe 

 
 
W ust. 2 Zamawiający omyłkowo zamieścił zapis: 
 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych ładowaczy 
czołowych z łyżką 4w 1 (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) spełniających 
następujące wymagania techniczne i jakościowe 

 
Prawidłowa treści ust. 2 brzmi: 
 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych ładowaczy 
czołowych z łyżką  (rok produkcji nie wcześniej niż 2021) spełniających następujące 
wymagania techniczne i jakościowe 

 
W ust. 3  pkt. B. Zamawiający omyłkowo zamieścił zapis: 

b. Szerokość robocza min. 105 cm  

Prawidłowa treść ust. 3 pkt. B brzmi: 

b. Szerokość robocza min. 100 cm  

W ust. 4  pkt. h. Zamawiający omyłkowo zamieścił zapis: 

h. średnica wału siatkowego 32 cm 

Prawidłowa treść ust. 4 pkt. H brzmi: 

h. średnica wału siatkowego min. 30 cm 
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W ust. 5  pkt. d. Zamawiający omyłkowo zamieścił zapis: 
 

d. Max średnica gałęzi 9 cm  

Prawidłowa treść ust. 5 pkt. D brzmi: 

d. Max średnica gałęzi 12 cm  

W ust. 6  pkt. b Zamawiający omyłkowo zamieścił zapis: 

b. ładowności min. 1500 kg 

 
Prawidłowa treść ust. 6 pkt. B brzmi: 
 

b. ładowności min. 1000 kg 
 
 

Powyższe Sprostowanie wiąże Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie 

prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty. 

 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 do SWZ- opis parametrów technicznych do sprostowania nr1 


