
 

 

 

 

Warszawa, dnia 15.07.2021 r. 

                                                                                                     

…………………………………. 

                                                                   Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: Zmiany treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym na „Dostawę ładowarki wielofunkcyjnej wraz z 

osprzętem do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie w formie leasingu operacyjnego - (znak 

sprawy BZP.26.1.2.2021)   

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129) zmienia treść SWZ w 
następującym zakresie: 

 

1. W zakresie załącznika nr 1a do SWZ - Opis oferowanej ładowarki 
wielofunkcyjnej wraz z osprzętem 

Skreśla się dotychczasową treść: 
 

Wymagane minimalne wyposażenia ładowarki: 
 
Lp. Wyposażenie Wymagane 

dla 

ładowarki 

Wykonawca 

podaje dla 

oferowanej 

ładowarki 

(wpisać 

TAK/NIE) 

1 zawór antypoślizgowy - 4WD wymagane  

2 hydrauliczny regulator poziomu narzędzia wymagane  

3 system pływający narzędzi (gdy jest 

samopoziomowanie) 

wymagane  

4 amortyzator ładunku wysięgnika do płynnej 

jazdy 

wymagane  

5 joystick wielofunkcyjny wraz z pakietem 

dodatkowych funkcji elektrycznych 

wymagane  

6 dodatkowy balast tylni, 29 kg 4 szt. wymagane  

7 tylni balast boczny 2 x 90 kg wymagane  

8 hak holowniczy kulowy 50 mm ze sworzniem wymagane  



 

 

    

    

9 kabina  z ogrzewaniem i oświetleniem 

drogowym + klimatyzacja 

wymagane  

10 wyjście hydrauliczne z tyłu - zasilanie 

podwójne 

wymagane  

11 wysięgnik teleskopowy wymagane  

12 napęd na 4 koła wymagane  

13 amortyzowany fotel z podłokietnikiem i pasami 

bezpieczeństwa 

wymagane  

14 przednie światła robocze - 2 szt. wymagane  

15 maksymalna wysokość podnoszenia - nie 

mniej niż 300 cm 

wymagane  

16 maksymalny udźwig - nie mniej niż 1450 kg wymagane  

17 dźwiękowy sygnalizator cofania wymagane  

 
i wprowadza nowe brzmienie 

 
Wymagane minimalne wyposażenia ładowarki: 

 
Lp. Wyposażenie Wymagane 

dla 

ładowarki 

Wykonawca 

podaje dla 

oferowanej 

ładowarki 

(wpisać 

TAK/NIE) 

1 zawór antypoślizgowy - 4WD wymagane  

2 hydrauliczny regulator poziomu narzędzia wymagane  

3 system pływający narzędzi (gdy jest 

samopoziomowanie) 

wymagane  

4 amortyzator ładunku wysięgnika do płynnej 

jazdy 

wymagane  

5 joystick wielofunkcyjny wraz z pakietem 

dodatkowych funkcji elektrycznych 

wymagane  

6 dodatkowy balast tylni, 29 kg 4 szt. wymagane  

7 tylni balast boczny 2 x 90 kg wymagane  

8 hak holowniczy kulowy 50 mm ze sworzniem wymagane  



 

 

    

    

9 kabina  z ogrzewaniem i oświetleniem 

drogowym + klimatyzacja 

wymagane  

10 wyjście hydrauliczne z tyłu - zasilanie 

podwójne 

wymagane  

11 wysięgnik teleskopowy wymagane  

12 napęd na 4 koła wymagane  

13 amortyzowany fotel z podłokietnikiem i pasami 

bezpieczeństwa 

wymagane  

14 przednie światła robocze - 2 szt. wymagane  

15 wysięgnik teleskopowy pojedynczy 

umiejscowiony niecentrycznie umożliwiający 

dobrą widoczność podczas pracy z narzędziem 

wysokość podnoszenia - nie mniej niż 300 cm 

wymagane  

16 maksymalny udźwig - nie mniej niż 1450 kg wymagane  

17 dźwiękowy sygnalizator cofania wymagane  

 
 
 

2. W zakresie załącznika nr 4 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
ust. 1 pkt 1) lit. q) 

Skreśla się dotychczasową treść: 
 
q) maksymalna wysokość podnoszenia - nie mniej niż 300 cm 

 
i wprowadza nowe brzmienie 
 
q) wysięgnik teleskopowy pojedynczy umiejscowiony niecentrycznie umożliwiający 

dobrą widoczność podczas pracy z narzędziem wysokość podnoszenia - nie 
mniej niż 300 cm 

 

 

Podpisał 

    Z-ca dyrektora ds. 

administracyjno-technicznych                                               

  (-)Piotr Zakrzewski 


