
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Na realizację zadania inwestycyjnego pt. 

 
 

„Zakup przyczepy wielofunkcyjne z adapterem do wyrzutu obornika” 

  

 

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy 

 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. 

 

I. Zamawiający – DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27 64-100 

Kościan dla Zakład Nasienno-Rolny Łagiewniki.  

II. Tryb postępowania – konkurs ofert, nie objęty przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, do którego mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

III. Przedmiot zamówienia – przyczepy wielofunkcyjne z adapterem do wyrzutu 

obornika. Termin realizacji zamówienia – Zamawiający wymaga, aby zamówienie 

zostało zrealizowane do dnia 20 grudnia 2018 r 

IV. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy 

1. Złożenie w Sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki bądź przesłanie na 

adres firmy oferty w terminie zakreślonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 19 

pażdziernika  2018r. roku godz. 14.00, pisemnej oferty w zaklejonej ofercie 

opisanej nazwą zadania z dopiskiem „ZNR ŁAGIEWNIKI PRZYCZEPA 

WIELOFUNCYJNA”. 

2. Oferta powinna zawierać: 

a) Nazwę oferenta i jego adres oraz pełne dane, tj. NIP, REGON,  

b) Oferowaną cenę za wykonanie zadania inwestycyjnego. Oferowaną cenę należy 

przedstawić w kwocie netto, podatku VAT, kwocie brutto.  

c) Termin realizacji zadania z ujęciem terminu realizacji dostawy, przy uwzględnieniu 

wymagań zamawiającego. 

 

V. Opis sposobu dokonywania oceny złożonych ofert: 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składnia 

ofert w siedzibie ZAKŁADU NASIENNO-ROLNEGO ŁAGIEWNIKI, DANKO 

HR sp. z o.o. z/s w Choryni, 88-150 Kruszwica 

2. Otwarcia ofert dokona komisja powołana przez Zarząd Spółki DANKO HR Sp. 

z o.o. z siedzibą w Choryni 

3. Spośród złożonych ofert Komisja wytypuje najkorzystniejszą 

Kryterium wyboru oferty: cena -90%, okres gwarancji – 5 %, okres usunięcia usterki 

– 5%. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

a) zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonywanego wyboru (art. 703 §2 Kc)  

b) unieważnienia przetargu bez podania przyczyny 

  



VI. Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych 

udziela Pan Paweł Madajewski – Dyrektor Zakładu Nasienno-Rolnego 

Łagiewniki: tel./fax 52 3515 228 kom.: 668 492 322. 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja techniczna przyczepy wielofunkcyjne z adapterem do wyrzutu obornika 

 

Opracował: Paweł Madajewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANKO Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z/s w Choryni, 

ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY ŁAGIEWNIKI,  

88-150 Kruszwica 

Tel./Fax (52) 3515 228 

 

 

Specyfikacja techniczna przyczepy wielofunkcyjne z adapterem 

do wyrzutu obornika 

 
 

 

Oczekiwane parametry techniczne i wyposażenie: 

  

- fabrycznie nowa przyczepa ma być przeznaczona do przewozu zielonek, zbóż 

oraz transportu obornika i wapna oraz jego rozrzucania. 

- system opróżniania przyczepy ma być oparty na przesuwnej ścianie czołowej. 

- układ przesuwania ściany czołowej powinien mieć możliwość prasowania 

zielonek z zaworem zabezpieczającym, 

- minimalna oczekiwana pojemność przyczepy to 25 m3 

- masa całkowita około 20 ton, 

- przyczepa powinna być wyposażony w demontowalny adapter do aplikacji 

obornika i wapna, powinien on być wyposażony w dwa walce pionowe wraz z 

talerzami rozrzucającymi z 3 łopatami wachliwymi, 

- klapa tylna po przerobieniu na przyczepę objętościową ma być otwierana 

hydraulicznie 

- elementy tnące adapteru powinny być wyposażone w osłony umożliwiające 

poruszanie się przyczepy po drogach. 

- adapter lub przyczepa powinna być wyposażona w ścianę grodziową 

zabezpieczającą obornik w czasie jego transportu 

- podwozie oparte na dwóch osiach z układem jednej osi skrętnej z możliwością 

jej blokowania, 

- ogumienie fabryczne nowe 650/55 R 26,5 

- przyczepa powinna być przystosowana do współpracy z ciągnikiem o mocy 

około 200 KM i wydatku pompy olejowej 120 l/h 

 - przyczepa powinna być wyposażona w dyszel z zaczepem kulowym K80 

- przyczepa być przystosowana do poruszania się po drogach publicznych 

(hamulce, oświetlenie drogowe itp.) 

- wraz z przyczepą należy dostarczyć komplet dokumentów do rejestracji 

przyczepy. 

 

W swojej ofercie oferent powinien określić następujące parametry: 

- wymagana ilość złączy hydraulicznych potrzebnych do prawidłowej pracy 

przyczepy, 

- okres gwarancji podany w miesiącach, 



- czas do usunięcia usterki uniemożliwiającej eksploatacje przyczepy, 

  


