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Danko HR Sp. z o.o. z/s w Choryni 

Zakład Nasienno-Rolny Kopaszewo 

Kopaszewo 47, 

64-010 Krzywiń 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup maszyny: 

Zestaw do uprawy i siewu firmy VÄDERSTAD 

 

A. Opis i wymagania techniczne: 

 

1. Maszyna fabrycznie nowa, 

2. Szerokość robocza 6m, 

3. Pneumatyczny system wysiewu, 

4. Rozstaw redlic 125mm, 

5. Redlice wysiewające talerzowe,  

6. Szerokość transportowa max. 3m, 

7. Wysokość transportowa 2,8m, 

8. Pojemność skrzyni nasiennej 3900l, 

9. Liczba redlic wysiewających 48szt, 

10. Nacisk na redlice 40-80kg, 

11. Aktywny nacisk na redlice wysiewające, 

12. Wymiar kół transportowych 400/55-15.5, 

13. Złącza hydrauliczne: 4 obwody dwustronnego działania + swobodny powrót oleju, 

14. Radar prędkości, 

15. Znaczniki przedwschodowe, 

16. Włóka przednia łopatkowa, 

17. Dwa rzędy stożkowych talerzy o średnicy 450mm, 

18. Brona tylna posiewna Light, 

19. Wał oponowy na lekką glebę, 

20. Znaczniki śladu talerzowe, 

21. Skrobaki na kółka dociskowe, 

22. Zestaw do zakładania ścieżek technologicznych po 4 silniczki na 1 ścieżkę, 

23. Rozszerzenie niwelatorów śladu pod koła bliźniacze 350mm, 

24. Kontrola przepływu nasion, system monitoringu wysiewu nasion, 

25. System sterowania E-Control  (tablet + uchwyt), 
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26. Aktywny nacisk na redlice wysiewające, 

27. Instrukcja obsługi w języku polskim, 

28. Katalog części, 

29. Uruchomienie, 

30. Baza serwisowa u autoryzowanego dealera, 

31. Gwarancja 24 miesiące, 

32. Prowadzenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 

 

B. Opis warunków przetargu: 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć maszynę tj. agregat uprawowo-siewny, 

2. Termin dostawy maszyny: 14 dni od zamówienia, najpóźniej do 30.07.2020r., 

3. Miejsce dostawy: Warsztat Mechaniczny ZNR Kopaszewo, 

4. Przeszklenie operatorów niezwłocznie po dostawie, 

5. Gwarancja – firma dostarczająca zobowiązuję się do serwisu gwarancyjnego  

i pogwarancyjnego, 

6. Płatność zasadnicza po dostawie i uruchomieniu maszyny, 

7. Ocena ofert: 

- cena – 90%, 

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dotychczasowa współpraca z ZNR 

Kopaszewo w zakresie serwisowania maszyn i urządzeń rolniczych – 10%. 

8. Oferty wraz z projektem umowy prosimy składać w Zarządzie Danko w Choryni 

lub w Dyrekcji ZNR Kopaszewo. Termin składania ofert do 13.03.2020r., 

9. Przetarg nie jest zamówieniem publicznym, 

10. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym, 

11. Powiadomienie uczestników przetargu i ewentualne podpisanie umowy 

nastąpi do 20.03.2020r., 

12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny, 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku najkorzystniejszych spośród 

złożonych ofert w celu dalszych negocjacji. 

 

 

 


