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KONOPKI: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 632835-N-2019  

Data: 2019-12-05  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

SPÓŁKA WODNA "STRZAŁKOWO", Krajowy numer identyfikacyjny 363357420, ul. STRZAŁKOWO  68, 

06-560  KONOPKI, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 609685404, e-mail 

spolka_strzalkowo@onet.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url): www.chemiko-plon.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyn w podziale na części: Część nr 1: Zakup i 

dostawa ciągnika rolniczego mocy od 240- 270 KM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 

Części nr 1 stanowi Załącznik nr 4a SIWZ. Część nr 2: Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej o mocy 

od 90-110 KM wraz z osprzętem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 stanowi 

Załącznik nr 4b do SIWZ. Część nr 3: Zakup i dostawa kosiarki wysięgnikowej. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia dla Części nr 3 stanowi Załącznik nr 4c do SIWZ. Część nr 4: Zakup i dostawa 

przyczepy rolniczej o ładowności od 14-16 ton. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 

nr 4 stanowi Załącznik nr 4d do SIWZ. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Typ operacji: „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków 

prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, tj. 

„Wspieranie zapobieganiu ryzyku i zarządzanie ryzykiem w gospodarstwach-3B”  

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyn w podziale na części: Część nr 

1: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego mocy od 240- 270 KM. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia dla Części nr 1 stanowi Załącznik nr 4a SIWZ. Część nr 2: Zakup i dostawa ładowarki 

teleskopowej o mocy od 50-80 KM wraz z osprzętem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 

Części nr 2 stanowi Załącznik nr 4b do SIWZ. Część nr 3: Zakup i dostawa kosiarki wysięgnikowej. 



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 3 stanowi Załącznik nr 4c do SIWZ. Część nr 4: 

Zakup i dostawa przyczepy rolniczej o ładowności od 14-16 ton. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia dla Części nr 4 stanowi Załącznik nr 4d do SIWZ. Zadanie dofinansowane z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Typ operacji: „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału 

produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których 

celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych i katastrof”, tj. „Wspieranie zapobieganiu ryzyku i zarządzanie ryzykiem w 

gospodarstwach-3B”  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-12-13, godzina: 15:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-12-14, godzina: 10:30,  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.6  

W ogłoszeniu jest: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert godz. 15:15, w siedzibie 

Spółki Wodnej "Strzałkowo", Strzałkowo 68, 06-560 Konopki.  

W ogłoszeniu powinno być: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert godz. 10:45, w 

siedzibie Spółki Wodnej "Strzałkowo", Strzałkowo 68, 06-560 Konopki.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Punkt: Część nr 2  

W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej o mocy od 90-110 KM 

wraz z osprzętem 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej o mocy od 90-110 KM wraz z osprzętem. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 stanowi Załącznik nr 4b do SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej o mocy od 

50-80 KM wraz z osprzętem 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej o mocy od 50-80 KM wraz z osprzętem. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 stanowi Załącznik nr 4b do SIWZ.  

 


