
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: 

,,ZAKUP MINI CIĄGNIKA ROLNICZEGO” 

 

POSTĘPOWANIE NIE PODLEGA USTAWIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

ZAMAWIAJĄCY 

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. 

Pl. Kościelny 1; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. 

Pl. Kościelny 1 

57-230 Kamieniec Ząbkowicki 

 

II. TRYB WYBORU OFERTY 

1. Wybór oferty  zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA , GWARANCJE I FINANSOWANIE 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 05.2021. 

2. Gwarancja min. 24 miesiące 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Mini ciągnik rolniczy o mocy od 29 KM do 40KM zgodny z poniższymi parametrami oraz dodatkowe 

wyposażenie. 

 

V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.Mini ciągnik rolniczy - parametry techniczne: 
 

- fabrycznie nowy 

- zabudowa kabinowa 

- reflektory robocze 

- ogrzewanie 

- lampa ostrzegawcza 

- silnik 4-cylindrowy o pojemności pow. 1 400 cm3 

- moc znamionowa silnika mieszcząca się w zakresie 29KM - 40KM 

- pojemność zbiornika paliwa – do 30l 

- blokada mechanizmu różnicowego 

- przekładnia główna mechanizmu różnicowego: stożkowa 

- tempomat 

- podnośnik hydrauliczny z funkcją regulacji pozycyjnej 

- pompa hydrauliczna o wydajności min. 30 l/min 

- ciśnienie robocze pompy pow. 160 barów 



- maksymalny udźwig min. 900kg 

- przedni TUZ kat. A 

- waga – do 1200 kg 

- ogumienie do jazdy po trawie 

 

2. Dodatkowe wyposażenie – na każdą z wymienionych pozycji należy złożyć odrębną propozycję 

cenową: 
 

A. Pług odśnieżny 1,4 – 1,6m z listwą gumową, sterowany hydraulicznie 

B. Szczotka 1,4 - 1,5m ze zbiornikiem na odpady i opcją zraszania 

C. Kosiarka zbierająca z regulacją koszenia, wysokim wysypem oraz zbiornikiem 

D. Rębak z możliwością cięcia materiału o średnicy min. 7,5cm 
 

 

VI.  DOSTĘPNOŚĆ SERWISU I CZĘŚCI 

1. Reakcja serwisowa do 24 godzin. 

2. Dostępność części do 5 dni. 

3. Odległość serwisu do 50km. 
 

VII. PRZESZKOLENIE  OPERATORÓW SPRZĘTU ROLNICZEGO 

Oferent zobowiązany jest przeszkolić  min. dwóch operatorów w zakresie obsługi i konserwacji 

oferowanego sprzętu i potwierdzić to pisemnie. 

 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Składanie ofert zgodnie z SIWZ. 

2. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały. 

3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i połączone w sposób uniemożliwiający 

dekompletację. 

4. Wartość oferowanego przedmiotu powinna być przedstawiona  w polskiej walucie. 

5. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna posiadać oznaczenia:  

 

Oferta na: 

„ZAKUP MINI CIĄGNIKA ROLNICZEGO”. 

Koperta powinna zawierać nazwę i adres oferenta. 

6. Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia, złożone wraz z ofertą winny być podpisane przez 

osoby uprawnione do reprezentowania firmy składającej ofertę , zgodnie z dołączonym 

upoważnieniem. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Spółka OHZ Kamieniec Ząbkowicki  może w każdym 

czasie przed upływem terminu składania oferty zmodyfikować SIWZ. 

8. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów. 

 

 

 



IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu 

Ząbkowickim Sp. z o.o., Plac Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki w sekretariacie, bądź mailowo 

na adres: sekretariat@ohz-kamieniec.pl do dnia 25.03.2021 roku do godz. 14.00.  

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.03.2021 roku o godzinie 14:00.  

3. Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert. 

X.TERMINY DOSTAWY 

Termin dostawy oferowanego sprzętu - 05.2021 roku. 

 

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

Zamawiający wraz z Oferentem zawrze umowę, w której m.in. zostanie określony termin i sposób 

zapłaty za oferowany sprzęt . 

 


