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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 604579-N-2018  
Data: 16/08/2018  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny w 
Wielichowie, Krajowy numer identyfikacyjny 7929500166, ul. Ul. Ziemińska  1, 64050   Wielichowo, woj. wielkopolskie, państwo 
Polska, tel. 614433003, e-mail rzd@poczta.onet.pl, faks 4433003.  
Adres strony internetowej (url): www.iung.pulawy.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: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony roślin dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu 
Doświadczalnego w Wielichowie w ilości 585 litrów 1. Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do 
rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i 
dwuliściennych w rzepaku ozimym. Zawartość substancji czynnej: metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l. 
(44,3%); w ilości 75l. 2. Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym 
nalistnie, przeznaczonym do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej. Zawartość 
substancji czynnej: chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (43,86%); w ilości 22l. 3. środek grzybobójczy w 
postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w 
ochronie rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, buraków cukrowych oraz wiśni przed chorobami grzybowymi. 
Zawartość substancji aktywnej: tebukonazol [(RS)-1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo), pentan-3-ol ] 
(związek z grupy triazoli) – 250 g w 1 litrze środka; w ilości 30l. 4. środk chwastobójczy w formie koncentratu rozpuszczalnego w 
wodzie, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastówdwuliściennych w rzepaku ozimym. 
Zawartość substancji czynnych: chlopyralid (związek z grupy pochodnych pirydyn) - 240 g w 1 litrze środka (20,24%), pikloram 
(związek z grupy pochodnych pirydyn) – 80 g w 1 litrze środka (6,75 %), aminopyralid (związek z grupy pochodnych pirydyn) - 40 g 
w 1 litrze środka (3,37%); w ilości 10l. 5. Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, 
stosowanynalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu w uprawie buraka cukrowego i pastewnego oraz do 
zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego w uprawie rzepaku ozimego. Zawartość substancji czynnej: chizalofop-P-etylowy 
(związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 50 g/l (5,3%); w ilości 30 l. 6. Środek grzybobójczy w formie 
płynnego koncentratu zawiesinowego o działaniu układowym i powierzchniowym przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego 
przed chorobami grzybowymi w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. Zawartość substancji 
czynnych: tritikonazol (związek z grupy triazoli) - 20 g/l (1,81 %), prochloraz w kompleksie z miedzią (związek z grupy imidazoli) - 60 
g/l (5,45 %; w ilości 60l. 7. środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym 
do jesiennego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie 
ozimym oraz w jęczmieniu ozimym. Zawartość substancji czynnych: chlorotoluron (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 
500g/l (42,71 %), diflufenikan (substancja z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 100g/l (8,54 %); w ilości 160l.  
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony roślin dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczego 
Zakładu Doświadczalnego w Wielichowie w ilości 585 litrów 1. Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do 
rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i 
dwuliściennych w rzepaku ozimym. Zawartość substancji czynnej: metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g/l. 
(44,3%); w ilości 75l. 2. Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym 
nalistnie, przeznaczonym do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej. Zawartość 
substancji czynnej: chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (43,86%); w ilości 220 l. 3. środek grzybobójczy 
w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w 
ochronie rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, buraków cukrowych oraz wiśni przed chorobami grzybowymi. 
Zawartość substancji aktywnej: tebukonazol [(RS)-1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo), pentan-3-ol ] 
(związek z grupy triazoli) – 250 g w 1 litrze środka; w ilości 30l. 4. środk chwastobójczy w formie koncentratu rozpuszczalnego w 
wodzie, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastówdwuliściennych w rzepaku ozimym. 
Zawartość substancji czynnych: chlopyralid (związek z grupy pochodnych pirydyn) - 240 g w 1 litrze środka (20,24%), pikloram 



(związek z grupy pochodnych pirydyn) – 80 g w 1 litrze środka (6,75 %), aminopyralid (związek z grupy pochodnych pirydyn) - 40 g 
w 1 litrze środka (3,37%); w ilości 10l. 5. Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, 
stosowanynalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu w uprawie buraka cukrowego i pastewnego oraz do 
zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego w uprawie rzepaku ozimego. Zawartość substancji czynnej: chizalofop-P-etylowy 
(związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych) – 50 g/l (5,3%); w ilości 30 l. 6. Środek grzybobójczy w formie 
płynnego koncentratu zawiesinowego o działaniu układowym i powierzchniowym przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego 
przed chorobami grzybowymi w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. Zawartość substancji 
czynnych: tritikonazol (związek z grupy triazoli) - 20 g/l (1,81 %), prochloraz w kompleksie z miedzią (związek z grupy imidazoli) - 60 
g/l (5,45 %; w ilości 60l. 7. środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym 
do jesiennego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie 
ozimym oraz w jęczmieniu ozimym. Zawartość substancji czynnych: chlorotoluron (substancja z grupy pochodnych mocznika) - 
500g/l (42,71 %), diflufenikan (substancja z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 100g/l (8,54 %); w ilości 160l. 
 

 
 
Specjalista                                                                   Kierownik Działu                                                                   Dyrektor RZD Wielichowie 
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