
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Na realizację zadania inwestycyjnego pt. 

 
 

Dostawa i wykonanie  automatycznej linii ważąco-pakującej z 

systemem paletyzacji oraz stacją napełniania worków Big-Bag. 

 

 

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy 

 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. 

 

I. Zamawiający – DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27 64-100 

Kościan dla Zakład Nasienno-Rolny Łagiewniki.  

II. Tryb postępowania – konkurs ofert, nie objęty przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, do którego mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

III. Przedmiot zamówienia – Dostawa i wykonanie  automatycznej linii ważąco-pakującej z 

systemem paletyzacji oraz stacją napełniania worków Big-Bag. Zamawiający wymaga, 

aby dostawa maszyn była zrealizowana do dnia 30,12,2022r i zafakturowana, montaż 

maszyn i uruchomienie należy dokonać do 15 kwietnia 2023. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy 

1. Złożenie w Sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki bądź przesłanie na 

adres firmy oferty w terminie zakreślonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 26.10.2022. 

roku godz. 14.00, pisemnej oferty w zaklejonej ofercie opisanej nazwą zadania 

z dopiskiem „ZNR Łagiewniki linia pakująca”. 

2. Oferta powinna zawierać: 

a) Nazwę oferenta i jego adres oraz pełne dane, tj. NIP, REGON,  

b) Oferowaną cenę za wykonanie zadania inwestycyjnego. Oferowaną cenę należy 

przedstawić w kwocie netto, podatku VAT, kwocie brutto.  

c) Termin realizacji zadania z ujęciem terminu realizacji dostawy, przy uwzględnieniu 

wymagań zamawiającego. 

V. Opis sposobu dokonywania oceny złożonych ofert: 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składnia 

ofert w siedzibie ZAKŁADU NASIENNO-ROLNEGO ŁAGIEWNIKI, DANKO 

HR sp. z o.o. z/s w Choryni, ul Poznańska 36,  88-150 Kruszwica 

2. Otwarcia ofert dokona komisja powołana przez Zarząd Spółki DANKO HR Sp. 

z o.o. z siedzibą w Choryni 

3. Spośród złożonych ofert Komisja wytypuje oferentów do prowadzenia z nimi 

dalszych  negocjacji. 

4. Najważniejszym kryterium wyboru oferty będzie cena brutto, wielkość oferowane 

mocy nominalne powyżej minimalnej oczekiwanej oraz zaawansowanie 

technologiczne, przy jednoczesnym spełnieniu całokształtu warunków określonych 

w SIWZ. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

a) zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonywanego wyboru (art. 703 §2 Kc)  



b) unieważnienia przetargu bez podania przyczyny 

  

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan Paweł 

Madajewski – Dyrektor Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki: tel./fax 52 3515 228 kom.: 

668 492 322, Hubert Matuszak Dyrektor ds. Produkcyjnych tel. +48 65 5115405, mob. +48 

668171925 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANKO Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z/s w Choryni, 
 

Specyfikacja na wykonanie  automatycznej linii ważąco-pakującej z systemem paletyzacji 

oraz stacją napełniania worków Big-Bag. 

 

 

Założenia technologiczne: 

1. produkt: materiał siewny roślin rolniczych, pasze sypkie lub granulowane,  

2. wielkość porcji: 15 –50kg, 

3. opakowanie: worki papierowe, 

4. wymiary worków: szerokość 480 - 650mm, długość 600 - 1000mm (przed napełnieniem), 

5. wydajność: ok. 430 porcji/godz. 

6. układ warstwy: 3 – 5 szt. w warstwie, 

7. liczba warstw: 6 / 7 / 8, 

8. rodzaj palety: 1000x1200mm (lub 800x1200), drewniana, 

9. wysokość ładunku: max. 1800mm z paletą. 

 

Automatyczna linia ważąco-pakująca 

Zestawienie zespołów, z których zbudowana jest linia automatyczna: 

 Opis. 

1 Konstrukcja wsporcza linii z podestem obsługowym 

2 Urządzenie automatycznie podające worki papierowe na ustnik 

3 Elektroniczna waga porcjująca typu netto 

4 Dozownik taśmowy 

5 Ustnik zamknięty 

6 Układ formowania górnej części worka 

7 Wózek transportujący worki 

8 Taśmociągi transportujące worki 

9 Układ regulacji wysokości taśmociągów transportujących 

10 Układ prowadzenia górnej części worka 

11 Układ zawijania górnej części worka (opcja) 

12 Zaszywarka dwunitkowa  z obcinaniem nici 

13 Czujniki ciągłości nitki 

14 Taśmociąg boczny odbierający worki z układem wywracania worków 

15. przed linią  zbiornik buforowy o pojemności ok. 1,5m3 ,  niezbędny do prawidłowej pracy 

maszyny. Zbiornik  wyposażony we właz inspekcyjny i czujniki. Ściany zbiornika pod kontami 

umożliwiającymi samooczyszczenie zbiornika. 

 

Aplikator etykiet samoprzylepnych. 

 

Aplikator etykiet samoprzylepnych z drukarką termotransferową 

Druk na etykietach urzędowych rozwijanych z  roli. 

Aplikator musi posiadać urządzenie podtrzymujące pamięć.  

 

Automatyczna waga kontrolna z dyskryminatorem worków 

Założenia technologiczne: 

1. produkt: worki z sypkim produktem, 

2. wymiary produktu: max. długość: 900mm, max szerokość: 500mm, 

3. wielkość porcji: 10-50kg, 

4. wydajność: do 850 szt./godz. 

 

Paletyzator z magazynem palet 



Zestawienie zespołów, z których zbudowany jest paletyzator  

Opis 

1 Taśmociąg worków 

2 Obrotowa głowica 

3 Stół składowy 

4 Winda palet 

5 Magazyn palet 

6 Podajnik przekładek kartonowych na pustą paletę (opcja) 

7 Transporter palet pustych 

8 Transporter palet pełnych 

9 System ochrony dostępu 

10 Układ sterowania z dotykowym panelem graficznym 

 

 

Dane techniczne paletyzatora: 

• Wymiary palet – 800x1200 lub 1000x1200mm, 

• Maksymalna wysokość ładunku z paletą – 1850mm, 

• Ilość palet w magazynku – 16szt., 

• Nośność windy – 1500kg, 

• Maksymalna masa worka: 55kg, 

• Wydajność max 800 worków/godz., do 25 palet/godz. 

• Dowolna ilość zaprogramowanych sposobów układania worków (do 10 układów w cenie  

maszyny, dalsze – odpłatnie), 

• Moc zainstalowana 27kW, 

• Napięcie zasilające 3x400V; 50Hz, 

• Zasilanie powietrza 6 – 10bar, 

• Zużycie powietrz ok.300Nl/min. 

 

Podajnik przekładek na puste palety 

 

Paletyzator  wyposażony w automatyczny podajnik przekładek kartonowych.  

Przekładki kartonowe są pobierane ze stosu za pomocą przyssawek podciśnieniowych i 

nakładane na pustą paletę. 

 

Owijarka automatyczna  

Charakterystyka owijarki : 

• Automatyczne chwytanie i odcinanie folii, 

• Automatyczna nastawa wysokości owijania, 

• Regulacja ilości owinięć dołu i góry ładunku, 

• Płynna regulacja przesuwu wózka z siatką, 

• Płynna regulacja, wolny start i hamowanie platformy obrotowej, 

• Docisk ładunku, 

• Akustyczny i świetlny sygnał stanu owijarki, 

• Możliwość pracy owijarki bez owijania – w charakterze przenośnika rolkowego, 

• Możliwość ustawienia 8 programów pracy, 

• Wózek odwoju folii z tzw. 2 silnikowym prestretchingiem folii /ustawiana na panelu 

obsługowym  

wartość rozciągu folii w zakresie 0-400% i wartość naprężenia folii pomiędzy wózkiem i 

ładunkiem w zakresie 0-100%, 

• Zespół osłon siatkowych o wysokości 2200mm z barierami optycznymi przy wjeździe i 

wyjeździe  

palet w strefę zagrożenia (osłon siatkowych). 

 

Stanowisko do napełniania worków Big-Bag x2 



 

Założenia technologiczne: 

- pakowany produkt: nasiona roślin rolniczych 

- wielkość porcji: około 500 – 1000 kg 

- wielkość worków: 90 x 90 / 95 x 95; wysokość 90 – 160 cm 

- średnica leja zasypowego: 250mm 

- ciężar nasypowy ponad 500 kg/m3 

Oferowane stanowisko jest przeznaczone do grawitacyjnego napełniania worków typu Big-

Bag.  

Składa się z dwóch identycznych stanowisk  ‘A’ oraz ‘B’ pracujących naprzemiennie – 

po zakończeniu dozowania na stanowisku ‘A’ rozdzielacz dwudrogowy kieruje produkt do 

sąsiedniego  

stanowiska ‘B’. 

Bezpośrednio nad głowicą, na której mocowany jest rękaw zasypu worków Big-Bag, będzie  

zainstalowana przepustnica. Jest ona sterowana sygnałem z miernika wagowego (po 

osiągnięciu  

zapisanej w mierniku masy) lub przyciskiem przez operatora (START oraz STOP – gdyby 

wystąpiła  

taka konieczność przed osiągnięciem zapisanej masy). 

Najważniejszym elementem stanowiska są dwie nieautomatyczne, elektroniczne wagi 

platformowe  

sterowana za pomocą specjalizowanych mierników wagowych. Worek typu Big-Bag obsługa 

zawiesza  

na wspornikach i mocuje wlot worka na głowicy - ustniku. Worek wspiera się na palecie 

ułożonej  

na pomoście wagi. Produkt jest dozowany grawitacyjnie do worka Big-Bag. Po 

przygotowaniu worka  

i wstępnym uformowaniu operator za pomocą przycisku taruje wskazanie wagi i następnie  

rozpoczyna dozowanie produktu do opakowania. Zakończenie cyklu nastąpi samoczynnie po  

osiągnięciu zadanej masy zapisanej w pamięci miernika wagowego – zamyka się zawór 

odcinający  

wylot produktu do opakowania, a rozdzielacz dwudrogowy kieruje produkt do drugiego, 

sąsiedniego  

stanowiska napełniania. 

 


