
51/2020 

OGŁOSZENIE  

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości zamówienia powyżej kwoty progu unijnego 

 
1. Pełna nazwa zamawiającego 

 

Nazwa: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut 

Badawczy 31-047 Kraków ul. Sarego 2,  

Zakład Doświadczalny Pawłowice 

Adres:  ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice 

Telefon: 

Strona internetowa: 

Adres e-mail: 

Adres skrytki ePUAP: 

Faks: 

REGON: 

NIP: 

65 529 91 92 wew. 214 

www.zdpawlowice.pl 

zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl 

/zdpawlowice1951/SkrytkaESP 

65 529 94 64 

000079728-00093  

675-000-21-30 

 

 
2. Ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym na: 

 

           Dostawę w formie leasingu operacyjnego jednego ciągnika rolniczego.             
             

             Wspólny Słownik Zamówień CPV 16700000-2 – ciągnik rolniczy 

             Wspólny Słownik Zamówień CPV  66000000-0 – usługa leasingu operacyjnego 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

3.1. Zamawiający (Korzystający) jest zobowiązany do nabycia od Wykonawcy               

(Finansującego), a Wykonawca (Finansujący) jest zobowiązany do sprzedaży Zamawiającem

u (Korzystającemu) prawa własności przedmiotu leasingu po  zakończeniu okresu leasingu na 

zasadach określonych w umowie. Wykonawca (Finansujący) jest zobowiązany do 

przeniesienia własności przedmiotu leasingu w terminie miesiąca od daty wygaśnięcia 

umowy leasingu, wyłącznie pod warunkiem spłacenia przez Zamawiającego wszelkich 

należności wynikających z umowy leasingu. 

3.2.  Przedmiot leasingu pozostaje przez czas trwania umowy własnością Wykonawcy. 

3.3.  Raty leasingowe płatne będą co miesiąc przez okres 59 miesięcy w równej wysokości.   

Wielkość opłat pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy (oprocentowanie 

stałe). 

3.4. Wykup związany z zakupem przedmiotu leasingu w wysokości 1 % wartości netto 

przedmiotu zamówienia płatny będzie wraz z ostatnią ratą leasingową. 

3.5. Koszty ubezpieczenia OC/AC/NW ciągnika rolniczego w okresie trwania umowy 



leasingu  ponosi Wykonawca (Finansujący). 

3.6. Na zamawiającym (Korzystającym) ciążyć będzie obowiązek dokonywania napraw  

i konserwacji ciągnika rolniczego. Konserwacja i naprawy dokonywane będą w takim 

zakresie, w jakim pozwala to zachować pojazd w stanie niepogorszonym, przy uwzględnieniu 

jego amortyzacji.  

3.7.   Do wszystkich opłat stosowany będzie podatek VAT wynikający z obowiązujących       

przepisów podatkowych. 

 

3.8.1.  Wymagane parametry techniczne ciągnika rolniczego 

 

Ciągnik rolniczy ma spełniać wszystkie niżej wymienione parametry techniczne: 

 

- Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, produkcji seryjnej , rok produkcji 2020r., 

- Ciągnik ma posiadać silnik wyprodukowany przez producenta tego ciągnika,                                                                  

- Moc znamionowa minimum 250 KM określona zgodnie z normą 97/68/WE lub ECE  

  R 120,  dodatkowa moc minimum 25 KM uruchamiana w krytycznych warunkach pracy. 

- Posiadać silnik 6-cio cylindrowy o pojemności  maksymalnej  7,5 litra. 

- Przekładnia biegów mechaniczna –  minimum 20 biegów do przodu i minimum 6 biegów      

  do tyłu. 

- Zmiana biegów dokonuje się bez użycia sprzęgła. 

- Pompa hydrauliczna o wydajności minimum 200 l/minutę. Pompa wielotłoczkowa  

   z kompensacją   ciśnieniową. 

- Bezciśnieniowy powrót oleju - wolny spływ , gniazdo ¾  cala. 

- Alternator 12V, minimum 200 A. 

- Niezależny WOM o dwóch prędkościach  540 / 1000. 

- Rodzaj paliwa – olej napędowy. 

- Chłodzenie silnika cieczą. 

- Posiadać napęd na cztery koła. 

- Amortyzowana przednia oś. 

- Mechanizm różnicowy z ogranicznikiem poślizgu kół. 

- Ogumienie przednich kół o rozmiarach  600/70 R 30. 

- Ogumienie tylnych kół o rozmiarach  710/70 R  42. 

- Opony przednie i tylne firmy Michelin - fabrycznie nowe, 

- Emisja spalin zgodna z normą Stage 4. 

- Masa własna ciągnika nie mniejsza  niż 8,5 ton.  

- Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie mniejsza niż 40 ton. 

- Kabina – amortyzowana z klimatyzacją , panoramiczna, z radiem, lusterka boczne 

  regulowane   elektrycznie , światło ostrzegawcze ( tzw. Kogut), 6 świateł skierowanych 

  do przodu i 6 skierowanych do tyłu świateł LED, dodatkowe oświetlenie na tylnych 



  błotnikach, wycieraczki z spryskiwaczami  przedniej i tylnej szyby, fotel pasażera, fotel 

  operatora  pneumatyczny   zintegrowany z monitorem wyświetlacza.  

- Przednie błotniki skrętne. 

- Pneumatyczny układ hamulcowy. 

- Tylny trójpunktowy układ zawieszenia kategorii 3/3 N. 

- Zaczep górny transportowy automatyczny z możliwością regulacji wysokości . Zaczep  

  typu    Piton – Fix oraz zaczep kulowy K-80. 

- Zaczep dolny rolniczy. 

- Możliwość regulacji rozstawy kół przednich i tylnych. 

- Przedni podnośnik TUZ  kategorii 3 o udźwigu minimum 3900 kg sterowany poprzez 

   osobny zawór   elektrohydrauliczny. 

- Tylny podnośnik o udźwigu minimum 9000 kg. 

- Przedni obciążnik minimum 1200 kg. 

- Obciążniki w tylnych kołach minimum 500 kg na jedno koło. 

- Maksymalna prędkość szosowa 40 km /h. 

- Posiadać 5 par gniazd elektrohydraulicznych regulowanych za pomocą wyświetlacza  

  w kabinie . 

- Gniazdo komunikacyjne do odczytywania prędkości  w kabinie dla maszyn towarzyszących. 

- Gniazdo elektryczne 3 – bolcowe zasilające inne maszyny. 

- Posiadać licznik hektarów. 

- System zarządzania narzędziami na uwrociach.  

- Wyświetlacz w ciągniku dotykowy o rozmiarze minimum 10 cali. 

- Przygotowanie fabryczne ciągnika pod system automatycznego prowadzenia  GPS  

  z aktywacją   producenta ciągnika wraz z montażem i wymaganymi aktywacjami. System 

  produkcji producenta    ciągnika. 

- Dodatkowy dotykowy wyświetlacz do obsługi systemu nawigacji. Przekątna ekranu 

   minimum 10 cali. System musi mieć możliwość przenoszenia  do innych ciągników  

   i posiadać funkcję    mapowania pól.     

- Posiadać gniazdo ISOBUS. 

- Antena GPS tego samego producenta co ciągnik z bezpłatną aktywacją z dokładnością   

  (+) , (- ) 3 cm z możliwością przenoszenia  anteny na inny ciągnik z wymaganymi          

  aktywacjami na trzy lata. 

- Możliwość prowadzenia dokumentacji karty pola za pomocą wyświetlacza w ciągniku. 

- Możliwość zdalnej diagnostyki ciągnika i bezprzewodowego transferu danych. 

- Możliwość wpięcia kamery pod wyświetlacz ciągnika. 

- System monitorowania pracy ciągnika ( lokalizacja, zużycie paliwa, prędkość poruszania  

  w czasie pracy polowej, czas pracy)  przez właściciela przy pomocy komputera. 

  Użytkowanie systemu  5 lat bezpłatnie. 



- Zbiornik paliwa minimum 400 litrów. 

- Skrzynka  narzędziowa  z narzędziami fabrycznymi. 

 

3.8.2. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

 

- Dostawca powinien być producentem albo autoryzowanym przedstawicielem  producenta     

  ciągników rolniczych. 

- Dostawca ciągnika winien posiadać aktualną  umowę dealerską w zakresie świadczenia prac 

  serwisowych z producentem  ciągnika na cały okres gwarancji.  

- Gwarancja na ciągnik 12 miesięcy, a na silnik 24 miesiące. 

- Dostawca  ciągnika przystąpi do usunięcia wad i usterek nie później niż 24 godziny od 

 momentu    zgłoszenia przez  Zamawiającego, 

- Nieodpłatne szkolenie w zakresie budowy i obsługi oferowanego ciągnika rolniczego  

  dla trzech traktorzystów w wymiarze 8 godzin i wystawienie imiennego  

  certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia. 

- Instrukcja obsługi w języku polskim, 

- Katalog części zamiennych, 

- Wszelkie wady i usterki powstałe w okresie gwarancji z przyczyn leżących po stronie  

  dostawcy   ciągnika , będą usunięte przez niego nieodpłatnie.  

- Dostawca dostarczy w dniu odbioru ciągnika wymagany aktualny wyciąg ze świadectwa 

  homologacji i atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne w języku polskim. Ponadto dostawca 

  dostarczy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków bezpieczeństwa  

  i   obowiązujących norm   na terenie Polski dla oferowanego ciągnika. 

- Dostawca winien załączyć do oferty oryginalny prospekt techniczny zaproponowanego w 

  ofercie   ciągnika,  

- Dostawca dostarczy ciągnik do siedziby Zamawiającego na własny koszt. 

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby 

własne. 

 

4. Termin realizacji zamówienia:  

Zamówienie należy realizować w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy  

(59 miesięcy). Wymagany termin dostawy ciągnika rolniczego – do 30.05.2020r. 

 

5. Termin płatności –  Termin płatności rat liczony w dniach po każdym 

zakończonym miesiącu w trakcie  trwania umowy, nie krótszy niż 14 dni od daty 

wystawienia faktury. 

Zapłata za zakupiony towar zostanie dokonana tylko na rachunek bankowy   

            znajdujący się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako czynni podatnicy   

            VAT (tzw. biała lista) 

 

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych  

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych  



8. Wadium: jest wymagane  - 10 000,00 PLN 

9. Zamawiający nie zamierza zawierać umów ramowych 

10. Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty 

11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 

 
Zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: 

www.zdpawlowice.pl 

Dostępna również w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 6 
 

      12.  Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: 

 

      Roman Kozyra  

      Ariel Wojciechowski (w sprawie składania ofert drogą elektroniczną) 

 

      13. Opis warunków udziału w postępowaniu: 
 

        O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) prowadzą działalność handlową oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wy-
konania w/w zamówienia; 

2) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia, zapewniający 

prawidłową realizację zamówienia; 

     3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). 

      Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły:     

spełnia - nie spełnia  

 

     14.  Miejsce i termin składania ofert: 

  Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć za pośrednictwem 

  Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

  również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty  

  przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz na stronie 

  www.zdpawlowice.pl w zakładce przetargi dla danego ogłoszenia przetargu. 

 

Strona internetowa: 

 

 

 

Adres e-mail: 

Adres skrytki ePUAP: 

www.zdpawlowice.pl 

 
https://miniportal.uzp.gov.pl 

https://epuap.gov.pl/wps/portal 

https://obywatel.gov.pl/ 

 
zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl 

/zdpawlowice1951/SkrytkaESP 

 

            Termin – 10-04-2020 r. do godz. 10
00 

 

     15.  Termin i miejsce otwarcia ofert: 

            10-04-2020 r. godz. 12
15

 

            Siedziba zamawiającego - pałac, oficyna lewa, pokój nr 3, parter 

 

     16.   Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %) 

             Cena - 100 % 

 



     17.   Termin związania ofertą: 

             60 dni  

     18.  Numer sprawy - nadany przez zamawiającego  

            51/2020      


