
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zamówienie nie jest zamówieniem publicznym, zastrzegamy sobie 

możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny) 
„DANKO” Hodowla Roślin  Spółka z o.o. z siedzibą w  Choryni  27, 64-000 Kościan, woj. 

wielkopolskie ,ogłasza przetarg na zakup „6 robotów udojowych z bezpłatnym pakietem 

serwisowym na trzy lata eksploatacji oraz wyposażenia obory”.   

I. Przedmiot przetargu : 

Zakup 6 robotów udojowych wraz z pakietem serwisowym na trzy lata 

eksploatacji oraz wyposażenia obory. 

Zakres projektu: budowa obory numer I na 460 DJP, budynku socjalno-

techniczno-technologicznego oraz wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych. 
 

  

Wymagany termin realizacji :  2023-2024 r. – określi oferent w zależności od 

daty podpisania umowy. 

Urządzenia udojowe oraz wyposażenie obory w ilościach zgodnych z 

rysunkiem technologicznym dołączonym do SIWZ (dopuszczamy możliwość 

uzasadnionych zmian spełniających funkcje użytkowe zgodnie z założeniami 

inwestora. Zaproponowane zmiany należy zaznaczyć na rysunku DWG). 

1. Automatyczne urządzenie udojowe ( robot udojowy ) 6 sztuk wraz z  

wyposażeniem. Wyposażone w minimum : 

• Czujnik komórek somatycznych z pomiarem w czasie rzeczywistym 

• System separacji mleka 

• Dwie drogi niezależne dla mleka odpadowego i konsumpcyjnego 

• Elektroniczny nadzór prawidłowej pracy pulsatorów 

• System elektronicznego nadzoru pracy z wyświetlaczem 

dotykowym 

• Kratka (toaleta dla zwierząt) 

• System przepłukiwania podłoża po każdej krowie 

• Roboty wyposażone  w podawanie pasz + jedna pasza płynna 

• System pozwalający na indywidualne wydojenie krowy w trybie 

ręcznym 

• Podwójny filtr mleczny 



• Zbiornik buforowy 

• Pompa podciśnienia  

• Sprężarka 

• Zmiękczacz wody  

• Separacja mleka do konwi 

• Separacja mleka do wiaderek  

• Opalacz do wymion 

• Bramki selekcyjne przy poczekalni  

• Bramki selekcyjne po doju krowy /możliwość oddzielenia od stada/ 

• Program do zarządzania udojem i stadem 

• Identyfikacja zwierząt 

• Zestaw komputerowy 

• Monitorowanie czasu poboru paszy dla szybszej detekcji 

problemów ze zdrowiem. 

• Kontrola systemu udojowego w trybie online za pomocą aplikacji 

• Analiza parametrów istotnych dla wydajności instalacji  

• Podgląd procesu udojowego na żywo z listą krów do doju 

• Funkcja sterowania oraz przesyłania informacji systemowych przez 

aplikację na smartfona  

• Zintegrowany dostęp zdalny i codzienne kopie zapasowe danych 

związanych z zarządzaniem stadem 

 2. Schładzalnik mleka. Minimalne wymagania to : 

• Chłodnia pionowa nie mniejsza niż 30 000 l z niezależnym 

automatycznym systemem mycia 

• Instalacja wstępnego schładzania mleka/ płytowy wymiennik ciepła 

• Chłodnia wyposażona w agregaty wraz z wymiennikiem ciepła                                                          

i zbiornikiem na ciepłą wodę 

• Instalacja mleczna 

3. Kompletne legowiska dla krów  

4. Drabiny paszowe przy stole paszowym – samoblokujące, z możliwością 

blokady grupowej 

5. System zraszania – schładzania krów na ganku żywieniowo - paszowym 

6. Bramki jednokierunkowe – grzebieniowe lub inne. 

7. Bramki poziome z parkowaniem pionowym  



8. Wygrodzenia stałe – konieczne przy przemieszczaniu się krów w 

konkretnych kierunkach 

  Zadaniem tych wygród jest niedopuszczenie do zmieszania się krów, 

przemieszczających się pomiędzy poczekalnią a strefą bytową ( legowiskami ) 

oraz gankiem gnojowo-paszowym przy stole paszowym. 

9. Linia zabiegowa – linia o długości 12 m do obsługi bieżącej zwierząt 

10. Poidła izolowane, wannowe z systemem nie zamarzania wody z 

elementem osłonowym                                                                                     

11. Bramki technologiczne, poziome rozsuwane, z możliwością regulacji 

12. Blokady jendokierunkowe zwrotne  

13. Kurtyny wentylacyjne boczne  

Główny system wentylacyjny obiektu, system grawitacyjny ze sterownikiem 

automatycznym, stacją pogodową, czujnikiem deszczu. Również siatka 

„przeciw ptakom”. 

14. Wanny do dezynfekcji racic        

15. Urządzenia do podgarniania paszy 

16. Roboty sprzątające odchody zwierzęce 

17. Poskrom  

18. Pompy i mieszadła do przepompowni gnojowicy 

19. Bilans energetyczny wszystkich zainstalowanych urządzeń (wszystkie 

punkty) 

20. Wskazanie zapotrzebowania na wodę (przyłącza itp.) 

II. Wymagany okres gwarancji  minimum  36 miesięcy. 

Pakiet serwisowy na wszystkie naprawy, części oraz płyny robocze przez okres 

nie mniejszy niż 36 m-cy, zawarty w cenie zakupu robotów udojowych. 

  III. Informacje ogólne 

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

zamkniętej kopercie z napisem „ DANKO HR Sp. z o.o. z/s w Choryni –                   

„Zakup 6 robotów udojowych z pakietem serwisowym na trzy lata eksploatacji oraz 

wyposażenia obory”.  ” 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, woj. wielkopolskie ,tel. 65 5134888 

4. Upoważnioną osobą  do kontaktu ze Sprzedawcą jest : 



Dariusz Szlecht - tel.65 5134888 , tel. kom. 606 710 864 

5. Ofertę należy złożyć w sekretariacie DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w 

Choryni, Choryń 27, ,64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, lub przesłać na ten adres 

do dnia 12 grudnia 2022 roku do godziny 1500 

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

konieczne do przygotowania oferty. 

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

Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy. 

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

parafowane przez Sprzedawcę. 

9. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

a/ Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego  o nie zaleganiu z 

uiszczaniem podatków  (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem 

terminu  składania ofert). 

b/Aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie 

społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu  

składania ofert). 

10. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 

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

najkorzystniejszą . 

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

usług VAT  na formularzu ofertowym. 

13. Ważność oferty 6 m-cy. 

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

Cena              90 % 

Energochłonność urządzeń                                                                                10 % 

     IV . WYNIKI PRZETARGU I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru dwóch najkorzystniejszych spośród 

złożonych ofert w celu omówienia szczegółów zadania i dalszych negocjacji. 

2. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 

Sprzedawcom. 

3. Ze Sprzedawcą , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie 

podpisana umowa. 

ZATWIERDZIŁ : 

 


