
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Na realizację zadania inwestycyjnego pt. 

 
 

„Zakup opryskiwacza dla ZNR Łagiewniki ” 

  

 

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 – opryskiwacz ciągniony. Zamawiający wymaga, aby zamówienie 

zostało zrealizowane do dnia 20,12,2022r. 

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 27.10.2022. 

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

z dopiskiem „ZNR Łagiewniki opryskiwacz”. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANKO Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z/s w Choryni, 

Specyfikacja techniczna opryskiwacz 

Oczekiwane parametry techniczne i wyposażenie: 

l . Opryskiwacz fabrycznie nowy o pojemności zbiornika głównego co najmniej 7200 litrów. 

2. Uruchamiany z kabiny ciągnika system automatycznego procesu mycia opryskiwacza 
wyposażony w płuczki wewnętrzne oraz zbiornik na wodę czystą o pojemności min. 600 
litrów. 

3. System zarządzania na uwrociach: możliwość programowania funkcji wspomagających 

zawracanie maszyną 

4. Belka robocza podnoszona i składana hydraulicznie o szerokości roboczej 36 metrów, w 

układzie niezależnej pracy obydwu ramion. 

5. Dodatkowe zabezpieczenie głównych segmentów belki przed uderzeniem oraz 

zabezpieczenie skrajnego segmentu ramienia. 

6. Możliwość częściowej, jednostronnej redukcji szerokości belki. 

7. Belka podzielona na co najmniej 15 sekcji. 

8. System cyrkulacji cieczy w belce. 

9. Automatyczne wyłączanie sekcji na klinach i uwrociach w oparciu o sygnał GPS. 

10. Sterowanie opryskiwacza za pomocą systemu ISOBUS. Opryskiwacz powinien móc 

współpracować z ciągnikami JD 6215R oraz Valtra. W przypadku braku możliwości 

współpracy z tymi ciągnikami należy dostarczyć terminal dedykowany do opryskiwacza. 

11. System automatycznego poziomowania belki działający niezależnie na obydwa ramiona, 

oparty na minimum dwóch czujnikach wysokości. 

12. Przyłącze hydrantowe do napełniania opryskiwacza. 

13. Zaczep dolny z złączem kulowym. 

14. Stopa podporowa składana hydraulicznie. 

15. Hamulce pneumatyczne dwuobwodowe z adaptacją do obciążenia. 

16. Oświetlenie drogowe. 

17. Oświetlenie robocze belki do wykonywania oprysków w nocy. 

18. Głowice do dysz trójpozycyjne wyposażone w dwa komplety dysz (przeciwwietrzne oraz 

dwustrumieniowe). 

19. Koła o wymiarach 520/85 R46 

20. Świadectwo homologacji EU 

21. Gwarancja na okres dwóch lat 

 


