
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

(zamówienie nie jest zamówieniem publicznym) 
„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z o. o. z siedzibą w  Choryni  27, 64-000 Kościan, 

woj. Wielkopolskie, ogłasza przetarg na zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu 
Nasienno – Rolnego w Szelejewie, 63-820 Piaski, woj. Wielkopolskie 

I. Przedmiot przetargu 
 

Zakup ciągnika rolniczego o następujących  parametrach: 
 
 Maszyna fabrycznie nowa 
 Moc znamionowa silnika min. 400 KM ( wg normy 97/68/WE) + moc dodatkowa 

min. 30KM, silnik 6-cio cylindrowy tego samego producenta co ciągnik 
 Znamionowa prędkość obrotowa silnika 2100 obr. / min 
 Pojemność skokowa silnika minimum 8900 cm3   
 Ciągnik kołowy 
 Ogumienie tylne 900/60 R 42 
 Ogumienie przednie 650/60 R34 
 Przednie błotniki skrętne 
 Tylna oś z możliwością zmiany rozstawu 
 Przekładnia mechaniczna – min. 22 biegi do przodu, 11 biegów do tyłu, prędkość 

40 km/h z funkcją automatyczną 
 Tylny trójpunktowy układ zawieszenia kategorii 3/3N, łącznik centralny 

hydrauliczny 
 Pompa hydrauliczna o wydajności min. 320 litry wielotłoczkowa z kompensacją 

ciśnieniową 
 Bezciśnieniowy powrót oleju – wolny spływ gniazdo ¾" 
 5 par gniazd elektrohydraulicznych regulowanych za pomocą wyświetlacza w 

kabinie 
 Zaczep górny transportowy automatyczny regulowany na wysokości 
 Zaczep kulowy k80, dolny zaczep rolniczy 
 Klimatyzacja, lusterka boczne z możliwością zmiany rozstawu, regulowane 

elektrycznie 
 Przednia oś amortyzowana – wielowahaczowa 
 Przedni TUZ 
 Siedzenie pasażera, radio 
 Fotel operatora pneumatyczny zintegrowany z pulpitem ciągnika 
 Prędkości WOM 1000 obr/min. 
 Tylni podnośnik o udźwigu min. 12000 kg 
 Przedni obciążnik min 1100 kg 
 Przygotowanie fabryczne ciągnika pod system automatycznego prowadzenia GPS 

tego samego producenta co ciągnik z wymaganą aktywacją do prowadzenia 



 Gniazdo ISOBUS 
 Wyświetlacz w ciągniku obsługujący funkcję ciągnika min. 10” dotykowy 
 Możliwość prowadzenia dokumentacji karty pola za pomocą wyświetlacza w 

ciągniku 
 Możliwość zdalnej diagnostyki ciągnika, możliwość bezprzewodowego transferu 

danych z wymaganymi aktywacjami 
 Możliwość wpięcia pod wyświetlacz ciągnika kamery 
 Antena GPS tego samego producenta co ciągnik z aktywacją na dokładność +/- 3 

cm z możliwością przenoszenia na inne ciągniki z rocznym abonamentem 
 System monitorowania pracy ciągnika (lokalizacja, zużycie paliwa, prędkość, 

czas pracy) przez właściciela na komputerze z abonamentem na 5 lat 
 Hamulce pneumatyczne 
 Sześć świateł w dachu ciągnika z przodu oraz sześć z tyłu w dachu ciągnika 
 Dodatkowe oświetlenie na tylnych błotnikach i słupkach kabiny, światło 

ostrzegawcze 
 Alternator 12V min. 240A 
 Gniazdo komunikacyjne do odczytywania prędkości dla maszyn towarzyszących 

w kabinie 
 System do zarządzania narzędziami na uwrociach 
 Skrzynka narzędziowa 
 Zbiornik paliwa min. 650 litrów 
 Obciążniki w tylnych kołach min. 900 kg na jedno koło 
 Masa własna ciągnika nie mniejsza niż 13000 kg 
 Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie mniejsza niż 40000 kg 
 Baza serwisowa autoryzowanego dealera w rejonie 50 km, autoryzacja 

potwierdzona przez głównego importera 
 Uruchomienie i dowóz 
 
Ciągnik przeznaczony będzie do stosowania w następujących pracach polowych: 
Orka, głęboszowanie, uprawa przedsiewna, uprawa pożniwna, uprawa 
kultywatorem HORSCH o szerokości roboczej 4 m 
 

Dodatkowe wymagania brane pod uwagę przy wyborze ofert: 
 Gwarancja na maszynę, w tym silnik co najmniej 24 m-ce 
 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
 Instrukcja obsługi i katalog części w jęz. polskim 
 Możliwość odpłatnego przedłużenia gwarancji do 5 lat 
 odległość punktu serwisowego od ZNR Szelejewo 
 koszt dojazdu serwisu do ZNR Szelejewo 
 czas reakcji serwisu (przyjęcie zgłoszenia, przyjazd serwisu) 
 możliwość otrzymania ciągnika zastępczego w razie remontu 
 płatność za realizację zadania inwestycyjnego: 14 dni po dostawie (odbiorze 

potwierdzonym protokołem odbioru) oraz dostarczeniu faktury VAT 
 



 

Wymagany termin realizacji : do końca 2020 r. – dokładny termin określi 
oferent w zależności od daty podpisania umowy  
 

  II. Informacje ogólne 
1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej. Oferta winna znajdować się w 

zamkniętej kopercie z napisem „ ZNR Szelejewo - Oferta na zakup ciągnika 
rolniczego „ oraz opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego i Sprzedawcy. 

2. Sprzedawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji 
Istotnych Warunków Przetargu. 

3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy 
kierować na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład 
Nasienno Rolny w Szelejewie ,Szelejewo Drugie 5 , 63-820 Piaski, woj. 
wielkopolskie, tel. 65 5730510 

4. Upoważnioną osobą  do kontaktu ze Sprzedawcą są : 
a/ Tadeusz Wożniak - tel.65 5730510 , fax 65 5730585 
b/ Adam Olejniczak   - tel.65 5730510 , fax 65 5730585  

5. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Nasienno Rolnego w Szelejewie do 
dnia 20 marca 2020 roku do godziny 1400 

6. Zaleca się aby Sprzedawca  zgromadził wszelkie informacje, które mogą być 
konieczne do przygotowania oferty 

7. Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze. 
Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy. 

8. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane i 
parafowane przez Sprzedawcę. 

9. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 
a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, że Sprzedawca  jest uprawniony do 
występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania 
Sprzedawcy odpowiada profilowi robót objętych postępowaniem oraz 
wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu 
Sprzedawcy. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  
upływem terminu  składania ofert. 
b/ Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego  o nie zaleganiu z 
uiszczaniem podatków [ wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem 
terminu  składania ofert] 
c/Aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie 
społeczne [ wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu  
składania ofert] 

10. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 
11. Zamawiający udzieli zamówienia Sprzedawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą . 



12. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto z podatkiem od towarów i 
usług VAT  na formularzu ofertowym. Prosimy również o informację czy istnieje 
możliwość  rozłożenia  płatności na raty. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny. 

14. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
Cena            - 80 % 
Gwarancja         - 10 % 
Odległość serwisu od ZNR Szelejewo       - 10 % 

     III . WYNIKI PRZETARGU I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku najkorzystniejszych spośród 

złożonych ofert w celu omówienia szczegółów zadania i negocjacji. 
2. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie 

wszystkim Sprzedawcom. 
3. Ze Sprzedawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie 

podpisana umowa. 

 

ZATWIERDZIŁ 

 


