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

Choryń 27 

64-000 Kościan 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

na ciągnik rolniczy o mocy min. 370KM 

A. Opis i wymagania techniczne 

1. maszyna fabrycznie nowa 
2. moc znamionowa min. 370 KM (wg normy ECE- R120) + moc dodatkowa min. 30 KM  silnik 6-

cio cylindrowy 
3. pojemność skokowa silnika minimum 8900cm3 
4. ogumienie tylne 900/60R42  
5. ogumienie przednie 650/60R34 
6. przednie błotniki skrętne 
7. tylna oś z możliwością zmiany rozstawu 
8. przekładnia mechaniczna z funkcja automatycznej, prędkość 50 km/h  
9. Dodatkowy joystick na podłokietniku do obsługi maszyn kompatybilny w technologii isobus 
10. tylny trój punktowy układ zawieszenia kategorii 3/3N, łącznik centralny 
11. pompa hydrauliczna o wydajności min. 310 litrów wielotłoczkowa  z kompensacją 

ciśnieniową  
12. bezciśnieniowy powrót oleju- wolny spływ gniazdo 3/4” 
13. min. 5 pary gniazd elektrohydraulicznych regulowanych za pomocą wyświetlacza w kabinie, 

gniazdo LS, gniazdo wolny spływ oleju 3/4” 
14. zaczep górny transportowy automatyczny regulowany na  wysokości 
15. zaczep kulowy k80 na listwie dolnego zaczepu 
16. klimatyzacja, lusterka boczne z możliwością zmiany rozstawu,  
17. przednia oś amortyzowana – wielowahaczowa  
18. siedzenie pasażera,  
19. fotel operatora pneumatyczny zintegrowany z pulpitem ciągnika 
20. prędkości WOM 1000/1000E obr/min 
21. tylny podnośnik o udźwigu min. 12000 kg  
22. przedni podnośnik fabryczny o udźwigu min. 5000 kg z gniazdami hydraulicznymi z przodu 
23. przedni obciążnik min. 1600 kg 
24. przygotowanie fabryczne ciągnika pod system automatycznego prowadzenia GPS wymaganą 

aktywacją do prowadzenia oraz automatyką samoczynnego zawracania 
25. gniazdo ISOBUS 
26. wyświetlacz w ciągniku obsługujący funkcję ciągnika min. 10” dotykowy 
27. możliwość zdalnej diagnostyki ciągnika, możliwość bezprzewodowego transferu danych  

z wymaganymi aktywacjami 
28. antena GPS tego samego producenta co ciągnik z aktywacją na dokładność +-3 cm  

z możliwością przenoszenia na inne ciągniki z 3 letnim abonamentem oraz możliwością 
odbioru sygnału RTK 

29. system monitorowania pracy ciągnika (lokalizacja, zużycie paliwa, prędkość, czas pracy) 
przez właściciela na komputerze z abonamentem na 5 lat 

30. hamulce pneumatyczne 
31. minimum sześć świateł w dachu ciągnika z przodu oraz z tyłu w dachu ciągnika  
32. dodatkowe oświetlenie na tylnych błotnikach i słupkach kabiny, światło ostrzegawcze 
33. alternator 12V min 300A  
34. gniazdo komunikacyjne do odczytywania prędkości dla maszyn towarzyszących w kabinie 
35. system zarządzania narzędziami na uwrociach 
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36. skrzynka narzędziowa 
37. zbiornik paliwa min.700 litrów  
38. obciążniki w tylnych kołach minimum 1500 kg na jedno koło 
39. masa własna ciągnika nie mniejsza niż 13000kg  
40. dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie mniejsza niż 40000 kg 
41. baza serwisowa autoryzowanego dealera w rejonie do 70 KM, autoryzacja potwierdzona 

przez głównego importera  
42. uruchomienie i dowóz, instrukcja obsługi w języku Polskim 
43. Gwarancja 24 miesiące lub 2000mth. 
44. Serwi gwarancyjny i pogwarancyjny 
45. Instrukcja obsługi, możliwość odpłatnego przedłużenia gwarancji do 5 lat. 

 
 

 

A. Dostawca zobowiązuje dostarczyć  ciągnik i  przeszkolić operatorów do 

30.08.2022r. Miejsce dostawy: Warsztat Mechaniczny Kopaszewo. 

B. Gwarancja –firma dostarczająca zobowiązuje się do serwisu gwarancyjnego                                      

i pogwarancyjnego. 

C. Płatności zasadnicza – po dostawie ,  

D. Ocena ofert: 

- cena 100%, 

E. Oferty  wraz z projektem umowy prosimy  składać w  Dyrekcji ZNR 

Kopaszewo w zamkniętych kopertach  

z adnotacją Oferta na „ciągnik rolniczy o mocy min. 370KM” dla ZNR 

Kopaszewo  lub na adres e-mail znrkopaszewo@danko.pl. Termin składania 

ofert do 15.07.2022r.. 

F. Przetarg nie jest zamówieniem publicznym. 

G. Powiadomienie uczestników przetargu i ewentualne podpisanie umowy nastąpi                                  

do 20.07.2022r. 

H. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 

I. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą. 

J. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny. 

K.  Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku najkorzystniejszych spośród 

złożonych ofert w celu dalszych negocjacji. 

 


