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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 usługowego zbioru 

zielonek w ZNR Kopaszewo, w sezonie 2023r. 

Przetarg nie jest zamówieniem publicznym 

 

1. Opis i wymagania techniczne i logistyczne: 

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do zbioru zielonek z: 

- trawy w ilości ok 110 ha w dwóch lub trzech pokosach, 

- lucerny w ilości ok 95 ha w czterech do pięciu pokosach, 

- kukurydzy w ilości ok 200 ha w trzech okresach z przerwami jedno lub 

dwudniowymi; 

2. Terminy zbioru zielonek zostaną ustalone przez Dyrektora ZNR Kopaszewo 

 i usługobiorca zostanie powiadomiony na dwa dni przed. 

3. Godziny pracy sieczkarni w danym dniu zostaną określone przez Dyrektora ZNR 

Kopaszewo, a przy zbiorze kukurydzy 14 godz./dobę. 

4. Kukurydza przeznaczona do zbioru na kiszonkę musi się cechować zawartością suchej masy 

na poziomie 32-37% a ziarno znajdować się w dojrzałości woskowo-szklistej. Wysokość 

cięcia roślin 20-30cm od powierzchni ziemi. Długość cięcia zielonki ok. 2-3cm  

z zastosowaniem technologii SHREDLAGE. Ziarniaki muszą być zgniecione, a nie tylko 

naruszone. 

5. Przy zbiorze kukurydzy sieczkarnia polowa musi cechować się wydajnością zapewniającą 

utrzymanie stałego równomiernego odwozu pięciu przyczep ok. 30m3 każda na odległość 

1km przy zachowaniu parametrów jakościowych zielonki z kukurydzy (min. 2ha/godz), 

6. Ustala się minimalną moc sieczkarni na 440 KM, 



07.03.2023r. 

7. Zielonka z lucerny i traw ma być pocięta na odpowiednia długość którą określi w trakcie 

zbioru Dyrektor ZNR Kopaszewo, 

8. Sieczkarnia polowa musi być wyposażona w aplikator do spryskiwania zielonki preparatem 

stabilizującym proces zakiszania z regulacja ilości dozowanej cieczy roboczej, 

9. Usługodawca w przypadku awarii sieczkarni która uniemożliwia prawidłową dalszą pracę 

zobowiązuję się do podstawienia maszyny zastępczej o podobnych parametrach w ciągu 

dwóch godzin od wystąpienia awarii. 

 

2. Okres obowiązywania oferty ustala się od momentu rozpatrzenia ofert do 31-10-2023r 

 

3. W przypadku nie rozpoczęcia pracy sieczkarnia w określonym terminie tj. w danym 

dniu i w godzinach wskazanych przez Dyrektora ZNR Kopaszewo, lub awarii w trakcie 

pracy i nie podstawienia w ciągu dwóch godzin od jej wystąpienia maszyny zastępczej 

Danko Hodowla Roślin SP. z o.o. z/s w Choryni ZNR Kopaszewo będzie dochodziło 

rekompensaty finansowej z tytułu poniesionych strat jakości paszy oraz utrzymania  

w gotowości taboru odwożącego zielonki. 

 

4. Płatność – faktura Vat z przelewem 14 dni od zakończenia danego etapu prac. 

 

5. Cenę proszę podać ze wszystkimi kosztami wraz z paliwem netto w zł/ha oraz zł/godz. 

efektywnej pracy sieczkarni. Powierzchnia wykonanej usługi będzie wynikała z pomiaru 

GPS lub wypisu z rejestru gruntów. Rodzaj rozliczenia usługi (ha lub godz.) będzie 

ustalane z usługodawcą przed rozpoczęciem zbioru danego pokosu. 

 

• Zbioru zielonki z lucerny, 

• Zbioru zielonki z traw, 

• Zbioru zielonki z kukurydzy, 

• Propozycja zmian ceny w przypadku klęski suszy i rażąco niższego plonu zielonej 

masy z ha. 

 

6. Ocena ofert: 

 

- cena 100%, 

 

7. Oferty prosimy składać w Dyrekcji ZNR Kopaszewo w zamkniętych kopertach  

z adnotacją; ,,Usługowy zbiór zielonek ZNR Kopaszewo’’ lub e-mail na adres: 

znrkopaszewo@danko.pl 

Termin składania ofert do 17.03.2023r. 
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8. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 

 

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny. 

 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku najkorzystniejszych spośród 

złożonych ofert. 

 

12. Dane zawarte w ofercie muszą dać jasną odpowiedź na następujące pytania: 

A. Nazwa Firmy i dane kontaktowe, 

B. Cena netto w zł/ha, zł/godz., 

C. Pełna nazwa sieczkarni głównej i określenie jej mocy w KM, 

D. Pełna nazwa sieczkarni zastępczej z określeniem jej mocy w KM. 

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia” (SIWZ).   

Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu: 

a) złożenie przez oferenta oświadczenia że zapoznał się z warunkami określonymi w SIWZ 

i przyjmuje je bez zastrzeżeń  

b) złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w SIWZ 

c) Kryteria wyboru: 100% cena;  

Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert. 

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Kopaszewo lub przesłać 

na jej adres w nieprzekraczalnym terminie 17.03.2023 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„USŁUGOWY ZBIÓR ZIELONEK  ZNR KOPASZEWO 2023 ” 

Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

Zamówień Publicznych. 

          Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udziela Pan  

Wiktor Majchrzak – Dyrektor Zakładu Nasienno-Rolnego Kopaszewo: tel. 660 788 957 

 

Zatwierdzam: 


