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

I. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: 
 

Zakup opryskiwacza rolniczego o pojemności zbiornika ok.  5200 litrów  dla 

 

              Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.  

     Choryń 27, 64-000 Kościan 

             woj. wielkopolskie 

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 opryskiwacz rolniczy o pojemności zbiornika ok. 

5200 litrów  i następujących parametrach technicznych : 

               Preferowane urządzenia lub podobne zawierające: 

 

1. fabrycznie nowy 

2. pojemność zbiornika min. 5200 litrów 

3. szerokość belki 36 metrów z możliwością redukowania na 24 metry- belka typu Twin 

Select 

4. ilość sekcji roboczych min. 12 

5. głowice obrotowe min. czteropozycyjne  z rozpylaczem z ochroną na całej długości 

belki 

6. dysze typu Twin Select  1+ 4  przełączanie z kabiny ciągnika 

7. układ automatycznego prowadzenia pośladach ciągnika-skrętna oś 

8. ogumienie 520/85R42 z błotnikami 

9. rozstaw kół od środka do środka opony 225 cm 

10. samoczyszczący filtr ciśnieniowy 

11. sterowanie opryskiwacza  za pomocą gniazda ISOBUS 

12. zestaw oświetlenia belki roboczej LED 

13. elektrohydrauliczne składanie belki, niezależne składanie prawej i lewej strony oraz 

podnoszenie 

14. boczny rozwadniacz o pojemności min. 50 litrów z funkcją płukania opakowań 

15. układ hamulcowy pneumatyczny 



16. pompy zespolone o wydatku 2x 280  l/min  napęd poprzez wałek WOM 

17. cyrkulacja pneumatyczna cieczy roboczej w układzie zasilającym belki  

18. sterowanie dawką za pomocą czujnika ciśnienia i przepływu 

19. amortyzacja osi 

20. zbiornik wody czystej do płukania min. 600 l  

21. zbiornik do mycia rąk min.  18 l 

22. system automatycznego płukania zbiornika głównego wodą czystą, głowica płucząca 

w otworze wlewowym 

23. zawór spustowy do przesyłania cieczy z powrotem 

24. złącze do zewnętrznej pompy do napełniania zbiornika 

25. system automatycznego zamykania układu ssącego podczas tankowania oraz 

systemem zapobiegający uszkodzeniu roślin lub zanieczyszczeniu środowiska podczas 

rozcieńczania 

26. stopa podporowa regulowana hydraulicznie  

27. system automatycznego utrzymania belki nad łanem min. 3 czujnikami, sterowanie 

geometrią belki oraz ramą środkową 

28. obsługa funkcji oprysku i hydrauliki poprzez dźwignie wielofunkcyjną umieszczoną w 

kabinie ciągnika 

29. automatyczne wyłączanie sekcji opryskiwacza z aktywacją section control w oparciu o 

sygnał GPS o dokładności +- 15 cm 

30. Wyświetlacz o przekątnej 10” do obsługi opryskiwacza możliwość zdalnego dostępu 

do wyświetlacza oraz bezprzewodowej transmisji danych z wyświetlacza i do 

wyświetlacza, prowadzenie dokumentacji danych TC-Geo, możliwość prowadzenia karty 

pola.  

31. Wyświetlacz mający możliwość dzielenia się mapą pokrycia zrobionego obszaru 

32. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz katalog części 

33. Homologacja drogowa 40 km/h 

34. Zaczep kulowy 

35. Światło ostrzegacze 

36. Dostawa i uruchomienie 

, 

  III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

        Wymagany termin wystawienia faktury do 31-12-2020 roku. 

        Termin dostawy urządzenia do 20-01-2021 roku. 

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 wykonawcy, 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.  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.  

    e) przedłożone dokumenty  

 

    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, Choryń 27, 64 -000 Kościan 

        z dopiskiem: 

  Opryskiwacz rolniczy o pojemności zbiornika ok.  5200 litrów   

      

      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:  

 

Przelew 60 dni od dostarczenia faktury. 

Wystawienie faktury do dnia 31-12-2020 roku 

 

           

      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. z/s w Choryni 

       Choryń 27, 64-000 Kościan 

     do dnia 10.12.2020 r., do godz. 14.00. 

 

    2. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 

 

 X  KRYTERIA  OCENY   I  WYBÓR  OFERT: 

 

           -  Cena                                 -   80 % 

           -  Jakość technologiczna    -   15 %, 

           - dotychczasowa współpraca – 5%, 

 

 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 


