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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: 

Ciągnik rolniczy o mocy ok. 200KM 

A. Opis i wymagania techniczne: 
 

1.  maszyna fabrycznie nowa 
2. moc znamionowa ok. 195 KM (wg normy ECE R120) + moc dodatkowa ok. 30 KM  

silnik 6-cio cylindrowy 
3. ogumienie tylne 650/75R38 
4. ogumienie przednie 600/65R28  
5. przednie błotniki skrętne 
6. przekładnia bezstopniowa - automatyczna 50 km/h 
7. tylny trój punktowy układ zawieszenia kategorii 3 
8. pompa hydrauliczna min. 150 litrów wielotłoczkowa  z kompensacją ciśnieniową 
9. 4 pary gniazd elektrohydraulicznych regulowanych za pomocą wyświetlacza w kabinie 
10. zaczep górny transportowy automatyczny regulowany na wysokości  
11. zaczep kulowy k80 
12. klimatyzacja 
13. lusterka boczne z możliwością zmiany rozstawu, 
14. przednia oś amortyzowana  
15. blokada mechanizmu różnicowego w 100%- pełne zablokowanie 
16. amortyzowana kabina 
17. fotel operatora pneumatyczny 
18. 3 prędkości WOM(540/540E/1000) 
19. tylny podnośnik o udźwigu min. 8500 kg 
20. przygotowanie fabryczne ciągnika pod system automatycznego prowadzenia GPS 

tego samego producenta co ciągnik z wymaganymi licencjami  
21. gniazdo ISOBUS 
22. wyświetlacz w ciągniku obsługujący funkcję ciągnika ok. 10” 
23. możliwość zdalnego dostępu do wyświetlacza oraz bezprzewodowej transmisji 

danych z wyświetlacza i do wyświetlacza, prowadzenie dokumentacji danych TC-Geo 
24. antena GPS z aktywacją na dokładność +-3 cm z abonamentem na okres 3 lat z 

możliwością przenoszenia na inne ciągniki tego samego producenta co ciągnik. 
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25. fabryczny system monitorowania pracy ciągnika przez właściciela na smartfonie oraz 
komputerze zużycie paliwa, czas pracy, prędkość itp. z abonamentem na 5 lat 

26. hamulce pneumatyczne jedno i dwu obwodowe 
27. dodatkowe oświetlenie na tylnych błotnikach oraz z przodu do jazdy po drodze  

z przednim narzędziem 
28. światło ostrzegawcze 
29. przedni TUZ o udźwigu min 3900 kg z funkcją sterowania z podłoża oraz gniazdami 

hydraulicznymi 
30. obciążnik na TUZ ok. 800kg 
31. Obciążnik kół tylnych ok. 600kg 
32. przedni WOM 1000 obr/min 
33. gniazdo komunikacyjne do odczytywania prędkości dla maszyn towarzyszących  

w kabinie 
34. gniazdo  3-bolcowe zasilające dla innych urządzeń 
35. wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby 
36. system zarządzania narzędziami na uwrociach z funkcją automatycznego- 

samoczynnego zawracania 
37. skrzynka narzędziowa z narzędziami 
38. masa własna ciągnika nie mniejsza niż 8000kg 
39. uruchomienie i dowóz 
40. możliwość przedłużenia gwarancji  

 
B. Opis warunków przetargu: 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć ciągnik i przeszkolić operatorów do dnia 
31.12.2021r.  

2. Termin dostawy ciągnika: najpóźniej do 31.12.2021. W przypadku 
niedostarczenia ciągnika w ww. terminie Dostawca zobowiązany jest 
dostarczyć ciągnik zastępczy o podobnych parametrach, 

3. Miejsce dostawy: -  Warsztat Mechaniczny ZNR Kopaszewo, Kopaszewo 47,  
64-010 Krzywiń,         

4. Gwarancja – 3 lata lub 3000mth  
5. Płatność zasadnicza po dostawie, 
6. Ocena ofert: 

- cena – 100%, 
7. Ofertę prosimy przesyłać drogą mailową na adres: znrkopaszewo@danko.pl  

z dopiskiem „Oferta na ciągnik rolniczy o mocy ok. 200KM dla ZNR Kopaszewo” 
Termin składania ofert do 17.12.2021r., 

8. Przetarg nie jest zamówieniem publicznym, 
9. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym, 
10. Powiadomienie uczestników przetargu i ewentualne podpisanie umowy 

nastąpi do 24.12.2021r., 
11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, 
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12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny, 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku najkorzystniejszych spośród 
złożonych ofert w celu dalszych negocjacji. 

14. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 
niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie, 

15. Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik do SIWZ 

ZATWIERDZAM 


