
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU 

( 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 „Osprzętu do zbiornika na ON„   

I. Przedmiot przetargu 

  
SIWZ Komorze - cechy dystrybutora do zbiornika ON 

  

  
Zasilanie  AC 230 VAC , 50 Hz 

Pompa ON wydajność : 70 lub 79 ltr / min. ; produkt klasy Panther PP-72/230 V 

Pulser  1 ", dokładność pomiaru +/-0,3%, powtarzalność pomiaru +/-0,2% 

Wąż tłoczny  wąż tłoczny olejoodporny DN19, długość 7mb,  obustronnie zakuty  

Pistolet wydawczy 
pistolet automatyczny 70l/min. ze złączem obrotowym, przeziernik z sitkiem 
do pistoletu, srednica wylewki pistoletu 20-24mm  

Detektor wycieku 
czujnik  detekcji wycieku paliwa połączony ze sterownikiem systemowym 
KDP100P (monitoring szczelności zbornika paliwa suchy )  

Filtr ON 
zewnętrzny puszkowy filtr paliwa o filtracji cząstek stałych do 10 µm ; głowica 
+ 1 wkład, manometr ciśnienia filtra w głowicy ; montaż na ssaniu przed 
dystrybutorem 

  

  

Dystrybutor  

Typ wiszący, montowany na płycie montażowej w skrzyni wydawczej 
zbiornika ON;w skrzynkowej stalowej, malowanej proszkowo obudowie, 
wyświetlacz ciekłokrystaliczny chroniony drzwiczkami, lub żaluzją; we/wy 1" 
,uchwyt pistoletu z włącznikiem krańcowym pompy, uchwyt węża 
nalewowego, zamykający zawór kulowy 1"przed dystrybutorem , obudowa 

zamykana na klucz ;klasa szczelności obudowy dystrybutora IP55, 
wewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 

Dystrybutor : Typ , 
cechy 

ARCAN - BOX-RT-50 , wyposazony w sterownik systemowy e-SMDP KDP 100P 

( klasa szczelności sterownika IP67 )z modulem pomiarowym SKP i 
transmisją danych GPRS - bezprzewodowy przesył danych on-line w czasie 
rzeczywistym . Realizuje tekże odczyt pomiar stanu fizycznego w zbiorniku - 
nie wymaga dodatkowej osobnej centralki systemu pomiaru poziomu. 
Zawiera wbudowany czujnik temp .do kompensacji pomiaru paliwa 
wydawanego z dystrybutora w temp. referencyjnej +15st.C. Zawiera obsługę 
czujnika detekcji wycieków z przestrzeni mięzypłaszczowej. Posiada 
możliwość dalszej rozbudowy systemu.  



Oprogramowanie system operacyjny dystrybutorów w DANKO : SMDP PRO wersja 2021 

Identyfikacja  dwa identyfikatory : dla pojazdu i kierowcy 

Licencja  DANKO posiada licencję SMDP PROFESSIONAL  

Konfiguracja  Konfiguracja sterownika i oprogramowania 

Uruchomienie Uruchomienie przez serwis, kalibracja przepływomierza paliwem metodą 
przelewania za pomocą kolby pomiarowej  

  
Wyposażenie 
dodatkowe :  
Identyfikatory  pastylki dotykowe ID oraz karty zbliżeniowe RFID 

Programator obsługuje pastylki i karty ID 

Sonda dokładna 
sonda głębokości hydrostatyczna zbiornika,4-20 mA, z zintegrowanym 
wewnętrznym układem antyprzepięciowym; dopuszczalny błąd podstawowy 
+/-0.3%; histereza/powtarzalność +/-0,05%, zakres temperatury -

30st./+80st.C; stopień ochrony IP68 

Kalibacja sondy  kalibracja sondy z paliwem w zbiorniku za pomocą dawek agregatem 
;wykonanie i wpisanie indywidualnej tabeli pomiarowej  

Szkolenie Szkolenie dla pracowników obsługi 

Koszty dojazdu stawka kosztów dojazdu 

 
 

Oczekiwany termin realizacji : do 30 kwietnia 2021 roku  

 

II. Wymagany okres gwarancji  minimum  24 miesiące. 

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

zamkniętej kopercie z napisem „Osprzęt do zbiornika na ON„ 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, Choryń 27, 64-000 Kościan 
Upoważnioną osobą  do kontaktu ze Sprzedawcą są : 
a/ Jarosław Orylski - tel. 885114117 
b/ Mateusz Ratajczyk – tel. 604524800 

4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-

000 Kościan do dnia 31.03.2021 roku do godziny 1400. 

5. Zaleca się aby Sprzedawca  zgromadził wszelkie informacje , które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty. 



6. Ofertę należy napisać w języku polskim , na maszynie do pisania lub komputerze. 

Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy. 

7. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane i 

parafowane przez Sprzedawcę. 

8. 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] 

9. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 

10. Zamawiający udzieli zamówienia Sprzedawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą . 

11. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto z podatkiem od towarów i 

usług VAT  na formularzu ofertowym.  

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny. 

13. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Cena            - 90 % 
Okres gwarancji        - 10 % 
 

IV. 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 

 


