
 
 

Różaniec Pierwszy, dnia 14.12.2021 r. 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Wincentego Witosa w Różańcu 

Różaniec Pierwszy 94 

23-420 Tarnogród 

NIP 9181039877 

REGON 000098186 

 

Znak sprawy: P-3/2021 

-do wszystkich Wykonawców- 

  

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Dostawa brony 

obrotowej oraz brony precyzyjnej” 

 

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp, 

Zamawiający Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w 

Różańcu, Różaniec Pierwszy 94, 23-420 Tarnogród zwany dalej „Zamawiającym” 

przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

dalej SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Zestaw pytań z dnia 13 grudnia 2021 r. 

 

Pytanie nr 1 

1 Dotyczy poz. 1 brona obrotowa: 

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych 

z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w 

zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: 

"Brona chwastownik obrotowa (rotacyjna) o szerokości roboczej 6m 

Solidna rama składana hydraulicznie 

Elementy robocze w postaci gwiazdy o średnicy minimum 50cm z elastycznymi 

prętami o średnicy minimum 6,0 mm 

Elementy robocze mocowane oddzielnie ze sprężynami zapewniającymi elastyczną 

pracę, zapobiegające nadmiernemu zagłębianiu się - odstęp między elementami 

roboczymi około 15cm, 

Hydrauliczna regulacja pracy, duży zakres nacisku elementów roboczych ze 

wskaźnikiem pozycji dla całej brony - kompatybilna ze standardowym układem 

hydraulicznym ciągnika 

Duże łożyskowane koła podporowe z precyzyjną regulacją głębokości roboczej 

Możliwość pracy w uprawach bezorkowych 

Przystosowana do montażu siewnika pneumatycznego z możliwością wysiewu do 

ok.200 kg /ha ." 



 
 

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia w dniu 

14.12.2021 r. treść SWZ poprzez zmianę Opisu przedmiotu zamówienia 

 

w Opisie przedmiotu zamówienia przed zmianą jest: 

 

BRONA CHWASTOWNIK OBROTOWA 

1. Brona chwastownik obrotowa (rotacyjna) o szerokości roboczej 6m  

2. Solidna rama składana hydraulicznie  

3. Elementy robocze w postaci gwiazdy o średnicy minimum 50cm z elastycznymi 

prętami o średnicy minimum 6,5mm osadzonymi w  elemencie z tworzywa 

sztucznego 

4. Elementy robocze mocowane oddzielnie ze sprężynami zapewniającymi 

elastyczną pracę, zapobiegające nadmiernemu zagłębianiu się - odstęp między 

elementami roboczymi około 15cm,  

5. Hydrauliczna regulacja pracy, duży zakres nacisku elementów roboczych ze 

wskaźnikiem pozycji dla całej brony - kompatybilna ze standardowym układem 

hydraulicznym ciągnika 

6. Duże łożyskowane koła podporowe z precyzyjną regulacją głębokości roboczej 

7. Możliwość pracy w uprawach bezorkowych 

8. Przystosowana do montażu siewnika pneumatycznego z możliwością wysiewu 

do  ok.200 kg /ha . 

9. Okres gwarancji min. 24 miesiące. 

 

w Opisie przedmiotu zamówienia po zmianie jest: 

 

BRONA CHWASTOWNIK OBROTOWA 

1. Brona chwastownik obrotowa (rotacyjna) o szerokości roboczej 6m. 

2. Solidna rama składana hydraulicznie. 

3. Elementy robocze w postaci gwiazdy o średnicy minimum 50cm z elastycznymi 

prętami o średnicy minimum 6,0mm osadzonymi w elemencie z tworzywa 

sztucznego. 

4. Elementy robocze mocowane oddzielnie ze sprężynami zapewniającymi elastyczną 

pracę, zapobiegające nadmiernemu zagłębianiu się – maksymalny odstęp między 

elementami roboczymi 20cm. 

5. Hydrauliczna regulacja pracy, duży zakres nacisku elementów roboczych ze 

wskaźnikiem pozycji dla całej brony - kompatybilna ze standardowym układem 

hydraulicznym ciągnika. 

6. Duże łożyskowane koła podporowe z precyzyjną regulacją głębokości roboczej. 

7. Możliwość pracy w uprawach bezorkowych. 

8. Przystosowana do montażu siewnika pneumatycznego z możliwością wysiewu do 

ok.200 kg /ha . 



 
 

9. Okres gwarancji min. 24 miesiące. 

 

Pytanie nr 2 

2 Dotyczy poz. 2 brona precyzyjna: 

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych 

z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w 

zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: 

"1. Brona chwastownik precyzyjna o szerokości roboczej 6m 

2. Solidna rama składana hydraulicznie 

3. 4 sekcje robocze po 150 cm szerokości 

4. Elementy robocze w postaci zębów sprężynowych o średnicy 7mm, długości 

minimum 45 cm 

5. Minimalna ilość zębów roboczych dla sekcji 48 szt. 

6. Maksymalny rozstaw zębów w efekcie końcowym – min. 25 mm maksymalnie 31,5 

mm 

7. Hydrauliczna regulacja zębów 

8. Konstrukcja brony zapewniająca precyzyjną prace, dokładne kopiowanie terenu 

9. Duże, ułożyskowane, gumowe koła podporowe z dużym zakresem regulacji 

10. Przystosowana do montażu siewnika pneumatycznego z możliwością wysiewu do 

ok. 200kg/ha . 

11. Okres gwarancji min. 24 miesiące." 

Czy Zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia w dniu 

14.12.2021 r. treść SWZ poprzez zmianę Opisu przedmiotu zamówienia 
 

w Opisie przedmiotu zamówienia przed zmianą jest: 

 

BRONA CHWASTOWNIK PRECZYZYJNA 

1. Brona chwastownik precyzyjna o szerokości roboczej 6m  

2. Solidna rama składana hydraulicznie  

3. 4 sekcje robocze po 150 cm szerokości umocowane do konstrukcji wahliwej na 

tzw. półsztywno  

4. Elementy robocze w postaci zębów sprężynowych o średnicy 7mm, długości 60cm 

5. Zęby robocze przymocowane do sekcji przy pomocy elementu z tworzywa 

sztucznego w celu stabilizacji zęba 

6. Minimalna ilość zębów roboczych dla sekcji 60 szt. 

7. Maksymalny rozstaw zębów w efekcie końcowym co 2,5cm 

8. Hydrauliczna regulacja sekcji ze wskaźnikiem pozycji dla całej brony 

9. Konstrukcja brony zapewniająca precyzyjną prace, dokładne kopiowanie terenu  

10. Duże, ułożyskowane, gumowe przednie koła podporowe z dużym zakresem 

regulacji  



 
 

11. Duże, ułożyskowane, gumowe, tylne koła podporowe na podwoziu wahadłowym z 

dużym zakresem regulacji oraz zębami roboczymi za kołami.  

12. Mocowanie górnego łącznika przy pomocy tzw. otworu szczelinowego 

13. Przystosowana do montażu siewnika pneumatycznego z możliwością wysiewu  do 

ok. 200kg/ha . 

14. Okres gwarancji min. 24 miesiące. 

 

w Opisie przedmiotu zamówienia po zmianie jest: 

 
BRONA CHWASTOWNIK PRECYZYJNA 

1. Brona chwastownik precyzyjna o szerokości roboczej 6m. 

2. Solidna rama składana hydraulicznie. 

3. 4 sekcje robocze o maksymalnej szerokości 150 cm umocowane do konstrukcji 

wahliwej. 

4. Elementy robocze w postaci zębów sprężynowych o średnicy maksymalnej 7mm 

oraz długości minimum 55cm. 

5. Zęby robocze przymocowane do sekcji przy pomocy elementu z tworzywa 

sztucznego w celu stabilizacji zęba. 

6. Minimalna ilość zębów roboczych dla sekcji 60 szt. 

7. Maksymalny rozstaw zębów w efekcie końcowym co 2,5cm. 

8. Hydrauliczna regulacja sekcji ze wskaźnikiem pozycji dla całej brony. 

9. Konstrukcja brony zapewniająca precyzyjną prace, dokładne kopiowanie terenu. 

10. Duże, ułożyskowane, gumowe przednie koła podporowe z dużym zakresem 

regulacji. 

11. Duże, ułożyskowane, gumowe, tylne koła podporowe na podwoziu wahadłowym z 

dużym zakresem regulacji wysokości oraz zębami roboczymi za kołami. 

12. Mocowanie górnego łącznika przy pomocy tzw. otworu szczelinowego. 

13. Przystosowana do montażu siewnika pneumatycznego z możliwością wysiewu do 

ok. 200kg/ha . 

14. Okres gwarancji min. 24 miesiące. 

 

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną 

częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu 

ofert. 

C. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp 

przedłuża termin składania ofert, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, 

tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów określone w rozdziale 

13 i 14 SWZ, a mianowicie: 

 

w rozdziale 13 pkt. 13.2 SWZ przed zmianą jest: 

Termin składania ofert: 15.12.2021 r., godz. 10.00. 

 

w rozdziale 13 pkt. 13.2 SWZ po zmianie jest: 

Termin składania ofert: 17.12.2021 r., godz. 10.00. 



 
 

 

w rozdziale 13 pkt. 13.3 SWZ przed zmianą jest: 

Termin otwarcia ofert: 15.12.2021 r., godz. 10.30 

 

w rozdziale 13 pkt. 13.3 SWZ po zmianie jest: 

Termin otwarcia ofert: 17.12.2021 r., godz. 10.30 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SWZ przed zmianą jest: 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13.01.2022 r. 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SWZ po zmianie jest: 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.01.2022 r. 

 

D. Powyższa zmiana SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 

2021/BZP 00301967/01 z dnia 07.12.2021 r. w sekcji VIII –  PROCEDURA pkt 

8.1, 8.3 i 8.4. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 14.12.2021 r. w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

 

 

............................................................ 

(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej)  
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