
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2014 Prawo Zamówień Publicznych 

I. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: 
 

Zakup kombajnu zbożowego 

 

              Sobiejuchy, 88-400 Żnin,   

             woj. kujawsko - pomorskie.  

II.  ZAMAWIAJĄCY: 

   DANKO Hodowla Roślin Spółka z o .o. z siedzibą w Choryni, Choryń 27, 

   64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu 

   IX Wydział Gospodarczy KRS pod Nr 0000016800, NIP 698-00-11-233, kapitał 

   zakładowy w wysokości 74 655 000,00 PLN całkowicie opłacony. 

1. Przedmiotem zamówienia jest kombajn o parametrach : 

               Preferowane urządzenia lub podobne zawierające: 

o Maszyna fabrycznie nowe 
o Silnik 6 cylindrowy min. 440 KM 
o Stopień emisji min. Tier 4 
o System omłotu rotorowy z pojedynczym wirnikiem 
o Długość rotora min 2700 mm 
o Przyspieszacz przepływu masy  
o Rotor o zmiennym strumieniu do obróbki masy 
o Klepisko hartowane 
o Przekładnia jezdna  min 3 biegowa 
o Zbiornik na ziarno min 10000 l  
o Rozdrabniacz słomy  
o Rozrzutniki plew  
o Kabina z automatyczną klimatyzacja i wentylacją 
o Fotel obrotowy 
o Siedzisko dla pasażera /instruktora 
o System udoskonalenia ustawień kombajnu 
o System automatycznej kalibracji pomiaru plonu 
o Czujniki wilgotności i wielkości plonu 
o Mapowanie wielkości plonu 
o  Zdalny dostęp do wyświetlacza  
o System automatycznego prowadzenia kombajnu GPS  
o Panel kontrolny min 25 ‘’ 
o Oświetlenie robocze z opcja doświetlania przyrządu żniwnego  
o Sprężarka powietrza 
o Półautomatyczny zaczep z wiązką przewodów 



o System kamer zamontowanych na: rurze wyładowczej, tylnej części kombajnu, 
zbiorniku ziarna 

o Lusterko krawężnika 
o Przyrząd żniwny z wysuwanym stołem szerokość 9 m.  
o Płynna regulacja wysuwania stołu do wartości min 1200 mm 
o Dwie kosy boczne 
o Zabezpieczenie przed kamieniami 
o Rozdzielacz łanu 
o Dodatkowa kosa zespołu tnącego 
o  Wózek transportowy z oświetleniem  
o Katalog części zamiennych 
o Instrukcja obsługi w języku polskim 

 
Dostawca zapewni: 
 

o Uruchomienie kombajnu 
o  Przeszkolenie operatorów 
o Miejsce dostawy : Zakład Nasienno Rolny Sobiejuchy 
o Sprawowanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 

   

 

  III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

        Wymagany termin dostawy kombajnu  do 05.06.2021roku. 

IV. GWARANCJE 

   1/  min 12 miesięcy, 

V. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  PRZETARGOWYM  ORAZ 

OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH WARUNKÓW 

         

     1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają 

 następujące warunki: 

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 
1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny 
      i odpowiednie kadry do wykonania zamówienia, 

1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

      zamówienia. 

 

 



3. Dokumenty wymagane: 

     1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie 

         do ewidencji działalności gospodarczej, że Wykonawca jest uprawniony  

   do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Wykonawcy 

   odpowiada profilowi robót objętych  postępowaniem  oraz wskazujące osobę 

   upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. 

         Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

         składania ofert (potwierdzona kopia). 

     2. aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu   

  z uiszczaniem podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

  terminu składania ofert) (potwierdzona kopia). 

     3. aktualne zaświadczenia z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie 

 społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

 składania ofert), (potwierdzona kopia). 

 

VI.  OSOBY  UPOWAŻNIONE  DO  KONTAKTU  Z  WYKONAWCAMI 

       1.  Tomasz Mlicki              -      tel. (052) 302 95 68 

       2.  Hubert Matuszak       -      tel.  (065) 511 54 05 

 

       3.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych 

            Warunków Zamówienia.  

 

    VII.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

           Wykonawcy pozostają związani ofertą przez 30 dni od daty złożenia oferty. 

  VIII.  OPIS  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 



    1. Przygotowanie oferty  

    a)  ofertę należy sporządzić wg własnego wzoru w języku polskim, pismem czytelnym, 

    b)  koszty sporządzenia oferty ponosi składający ofertę 

, 

    c)  oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do  

         reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym. 

    d) wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte w sposób trwały w teczce.  

 

    2.  Inne wymagania dotyczące przygotowanie oferty 

    a) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie. Koperta powinna być  

        zaadresowana na adres:  

        DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Zakład Nasienno-Rolny Sobiejuchy, 

        z dopiskiem: 

     „Zakup kombajnu zbożowego” 

      

      oraz opatrzona nazwą i adresem Oferenta. 

     b) ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 

    IX.  ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWNE: 

     1. Zabezpieczenie roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

         wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 

a) Warunki i zasady ustanowienia zabezpieczenia i jego realizacji zostaną określone 

    w zawartej z wykonawcą umowie. 

2. Termin i warunki płatności:  

 

Po otrzymaniu faktury vat przed dostawą maszyny. 

           

      

 



 3.  Kary umowne:  

           Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych 

           w zawartej z wykonawcą umowie. 

 

  XI.  TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT 

 

   1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie:  

 

      Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.  

      Zakład Nasienno-Rolny  Sobiejuchy 

      88-400 Żnin, woj. kujawsko - pomorskie 

 

     do dnia 21.10.2020 r., do godz. 14.00. 

 

    2. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 

 

 X  KRYTERIA  OCENY   I  WYBÓR  OFERT: 

 

           -  Cena                       -   80 % 

           -  Serwis                       -10 % 

          - odległość serwisu od Zamawiającego – 10% 

 

 XIII.  WYNIKI  PRZETARGU  I  WARUNKI  ZAWARCIA  UMOWY 

     1.  Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku najkorzystniejszych spośród  

          złożonych ofert w celu omówienia szczegółów zadania i negocjacji z Oferentami. 

     2.  Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu, przesyłając zawiadomienie wszystkim 

          Oferentom. 



     3.  Z dostawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana 

          umowa. 

     4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści  

         niniejszej Specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  

     5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w każdym czasie 

         bez podania przyczyny. 

 

                

               ZATWIERDZAM 


