Bydgoszcz, dnia 27 kwietnia 2020 r.

OR-VII.272.1.12.2020
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Odpowiedzi na zapytania
Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), w odpowiedzi na złożone w
dniu 23 kwietnia 2020 r. zapytania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ZAKUP CIĄGNIKA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROEKONOMICZNYCH W KAROLEWIE W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ BAZY
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE BYDGOSKIM” o treści:
Zapytanie 1 (data wpłynięcia 23.04.2020 r.):
„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę parametru technicznego przedmiotu zamówienia
w zakresie rozstawu osi?
Czy Zamawiający dopuszcza ciągnik rolniczy o rozstawie osi 2,789 mm”
Zamawiający odpowiada:
Zamawiający uzna, że ciągnik rolniczy o rozstawie osi 2,789 m spełnia parametr
techniczno- użytkowy nr 20: „rozstaw osi minimum 2,8 m”, gdyż wartość ta zaokrąglona
do jednego miejsca po przecinku (tj. tak jak ją podał Zamawiający w SIWZ i w formularzu
stanowiącym załącznik do oferty) spełnia wymagania Zamawiającego. Jednocześnie
informuję, że Zamawiający przyjął, że Wykonawca omyłkowo podał w zapytaniu wartość
parametru w milimetrach (2,789 mm).
Zapytanie 2 (data wpłynięcia 23.04.2020 r.):
Euclid Infotech is a company based in Mumbai, India. We are interested in participating
in the tender mentioned above hence want to get more information about the same.
Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request
you to provide us the following details before we buy the document:
1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill
of Materials required.
2) Soft Copy of the Tender Document through email.
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3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.
4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines
5) Estimated Budget for this Purchase
6) Any Extension of Bidding Deadline?
7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?
We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our
purview.
Also we would like to be informed of future tenders from your organization. Hence, we
request you to add our name to your bidder's list and do inform us about upcoming
Projects, Tenders
We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact information.
This will help us reaching to you faster
Please revert back to this same mail .
Zamawiający odpowiada:
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisanymi SIWZ
postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
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