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OGŁOSZENIE  

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości zamówienia poniżej kwoty progu unijnego 

 
1. Pełna nazwa zamawiającego 

 

Instytut Zootechniki- Państwowy Instytut Badawczy 

31-047 Kraków, ul. Sarego 2 

Zakład Doświadczalny Pawłowice 

ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice 

tel.: (0-65) 529-91-92 / faks: (0-65) 529-94-64 

REGON 000079728-00093  NIP 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  

        Zamawiającemu (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 47 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 6 % 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 fabrycznie nowy – rok produkcji 2019 r. 

  - Ciągnik produkcji seryjnej. 

  - Ciągnik winien posiadać aktualny wyciąg homologacji na dzień dostawy. 

  - Moc znamionowa silnika min. 175 KM – max. 190 KM według normy 97/68 WE. 

  - Pojemność skokowa silnika min. 6,7 litra – max. 7,0 litra. 

  - Silnik zgodny z normą Stage IV lub równoważną. 

  - Ciągnik ma posiadać silnik wyprodukowany przez producenta tego ciągnika. 

  - Silnik winien posiadać minimum 6 cylindrów. 



  - Wymagany napęd na cztery koła. 

  - Wymagany bezciśnieniowy powrót oleju. Wolny spływ. Gniazdo ¾ cala. 

  - Wymagana wydajność pompy hydraulicznej min.- 114 l/min. 

  - Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa z kompensacją ciśnieniową. 

  - Ciągnik winien posiadać urządzenie kontrolno – pomiarowe do monitorowania 

      rzeczywistego zużycia paliwa i licznik hektarów. 

  - Posiadać WOM niezależny. 540/540E/1000 obr./min. 

 - Wymagana jest przekładnia mechaniczna. Wszystkie biegi włączane bez użycia 

      sprzęgła. Ilość przełożeń min. 20/20 z opcją pracy obniżania obrotów silnika  

      w transporcie. 

  - Pojemność zbiornika paliwa – minimum 325 litrów. 

  - Pojemność zbiornika na płyn DEF – minimum 20 litrów. 

  - Posiadać 4 pary gniazd hydraulicznych. 

  - Posiadać amortyzowaną przednią oś. 

  - Posiadać mechaniczną blokadę postojową skrzyni biegów. 

  - Opony tylne o rozmiarze 650/75 R 38 – firmy Michelin. 

  - Opony przednie o rozmiarach 600/65 R 28 – firmy Michelin. 

  - Możliwość regulacji rozstawu kół przednich i tylnych. 

  - Pneumatyczny układ hamulcowy do przyczep jedno i dwuobwodowych. 

  - Zaczep typu PITON – FIX, zaczep rolniczy dolny, górny zaczep transportowy 

      automatyczny. 

  - Tylny trzypunktowy układ zawieszenia 3/3 N – cięgło górne i dolne z hakiem. 

  - Całkowita dopuszczalna masa zespołu pojazdów (DMC) – minimum 38 ton. 

  - Przedni TUZ z WOM. Udźwig minimum – 4000 kg z przednim gniazdem 

      hydraulicznym. 

  - Obciążnik przedni z wbudowanym wspornikiem cięgła górnego – masa min. 1100 kg  

      max. 1200 kg. 

  - Kabina klimatyzowana 

  - Fotel pasażera w kabinie 

  - Mechanicznie wysuwane lusterka szerokokątne 

  - Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym 

  - Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby 

  - Radio 

  - Obrotowe światło ostrzegawcze 

  - Dotykowy wyświetlacz ekranu do obsługi systemu nawigacji. Przekątna ekranu min. 

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

      i posiadać funkcję mapowania pól. 

  -  Możliwość wpięcia kamery pod wyświetlacz. 

  - System monitorowania pracy ciągnika – lokalizacja, zużycie paliwa, prędkość 

      poruszania w czasie pracy polowej, czas pracy – przez właściciela przy pomocy 

      komputera. Użytkowanie systemu bezpłatnie przez okres 5 lat. 

  - Błotniki przednie skrętne a błotniki tylne poszerzone. 

  - Zewnętrzne sterowanie WOM-em oraz TUZ-em. 

  - Akumulator 12 V/174 Ah. 

  - Alternator 14 V/200 A. 

  - 7 stykowe gniazdo sygnałowe interfejsu komunikacyjnego – do odczytywania 

     prędkości. 

 - Pakiet oświetlenia min. 4 halogeny przednie zamontowane na dachu kabiny plus 4 

     halogeny skierowane do tyłu. 

  - Dodatkowe oświetlenie drogowe przednie zamontowane na słupkach kabiny. 

 - Posiadać system automatycznego prowadzenia GPS z aktywacją producenta ciągnika 

     wraz z montażem i wymaganymi aktywacjami: system ma być wyprodukowany  

     przez producenta ciągnika. 

  - Posiadać gniazdo ISOBUS. 

  - Posiadać antenę GPS o dokładności +/- 3 cm z roczną licencja na sygnał. 

 



3.8.2. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

 

 - Dostawca ciągnika winien posiadać aktualną umowę dealerską w zakresie świadczenia 

     prac serwisowych z producentem ciągnika – minimum na cały okres gwarancji. 

  - Gwarancja na silnik minimum 24 miesiące. 

  - Gwarancja na ciągnik minimum 12 miesięcy. 

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

     od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 

 - Nieodpłatne szkolenie w zakresie budowy i obsługi oferowanego ciągnika rolniczego 

     dla dwóch 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 ciągnika dostarczy w dniu odbioru ciągnika wymagany aktualny wyciąg  

     ze świadectwa homologacji i atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne w języku 

     polskim. 

  - Dostawca dostarczy ciągnik do siedziby Zamawiającego na własny koszt. 

  - Ciągnik winien posiadać skrzynkę narzędziową. 

  - Dostawca winien załączyć do oferty oryginalny prospekt techniczny 

      zaproponowanego w ofercie ciągnika. 
 

 

4. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie należy zrealizować w terminie 4 lat  

od dnia zawarcia umowy (48 miesięcy). Wymagany termin dostawy ciągnika 

rolniczego – do 30.06.2019r.          

5. Termin płatności rat liczony w dniach po każdym zakończonym miesiącu w trakcie      

trwania umowy, nie krótszy niż 14 dni od daty wystawienia faktury. 

 

       6.   Nie dopuszcza się składania ofert częściowych  

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych  

8. Wadium:  nie dotyczy 

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  
 

      13.  Opis warunków udziału w postępowaniu: 
 

            O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

      - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  (art. 24 ust.1, ust.5     

       pkt.1 ustawy Pzp). 

      Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły:     

spełnia - nie spełnia  



 

     14.  Miejsce i termin składania ofert: 

            Siedziba zamawiającego pokój nr 2 - Sekretariat 

            Termin – 26-04-2019 do godz. 12
00

 

 

     15.  Termin i miejsce otwarcia ofert: 

            26-04-2019 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: 

             30 dni  

 

     18.  Numer sprawy - nadany przez zamawiającego  

            109/2019       


