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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Emet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
0000018374
Bugno 3
Szczecinek
78-400
Polska
Osoba do kontaktów: Franciszek Kalata
Tel.: +48 943730630
E-mail: f.kalata@emet.pl
Faks: +48 943730645
Kod NUTS: PL427
Adresy internetowe:
Główny adres: www.emet.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.emet.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Pozostałe nieokreślone branże przemysłu wytwórczego

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup, dostawa i montaż wycinarki laserowej typu fiber wraz z pełną automatyzacją oraz oprogramowaniem.
Numer referencyjny: 1/1.5/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
42630000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wycinarki laserowej typu fiber wraz z pełną
automatyzacją oraz oprogramowaniem.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
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Wartość bez VAT: 511 394.25 EUR
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Bugno 3
78-400 Szczecinek

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wycinarki laserowej typu fiber wraz
z pełną automatyzacją oraz oprogramowaniem.
Poprzez sformułowanie „z pełną automatyzacją” Zamawiający rozumie system podająco-odbierajacy
jednopaletowy.
Minimalne parametry i funkcjonalności:
• moc 4 000 W,
• obszar pracy zapewniający możliwość obróbki arkuszy o rozmiarach 1500x3000 mm co odpowiadać powinno
zakresom pracy osi Y i X maszyny,
• zakres przemieszczania się głowicy tnącej w pionie min. 100 mm,
• maksymalne waga obrabianego materiału 900 kg,
• budowa maszyny oparta na latającej optyce,
• uchyb pozycjonowania +/- 0,05 mm,
• średnia odchyłka pozycjonowania +/- 0,03 mm,
• symultaniczna prędkość przesuwu osi X i Y co najmniej 140 m/min,
• wycinarka powinna zapewniać możliwość obróbki materiałów stalowych oraz miedzi
i mosiądzu o grubości minimum 0,4 mm, a w górnej granicy co najmniej 20 mm dla zwykłej stali,
• rozszerzenie danych technologicznych umożliwiające cięcie alucynku,
• sztywny korpus,
• automatyczny zmieniacz palet. Strefa zmieniacza palet zabezpieczona barierami świetlnymi,
• przenośnik pod obszarem pracy do przechwytywania i transportu szlaki i małych detali do pojemnika
centralnego,
• system do automatycznej korekty ogniskowej – optyczny system pomiaru umożliwiający dokładny pomiar
arkusza blachy,
• możliwość automatycznego czyszczenia dyszy,
• urządzenie do automatycznego zmieniania dysz. Zmieniacz powinien mieć możliwość zarówno
automatycznego odbierania dysz z głowicy jak i wydawania dysz do głowicy tnącej,
• głowica wyposażona w system antykolizyjny, który w przypadku styku głowicy z przeszkodą umożliwi głowicy
odchylenie się od pozycji wyjściowej i ominięcie przeszkody,
• system bezdotykowego bazowania obrabianego elementu o dowolnym kształcie,
• wizyjny system do rozpoznawania realnego kształtu ażuru odpadowego,
• możliwość bezprzewodowego komunikowania się z maszyną w celu obserwacji strefy cięcia na zewnętrznym
monitorze (oprogramowanie technologiczne),
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• źródło laserowe wyposażone w moduł diagnostyczny zapewniający efektywną, zdalną diagnozę przez
Internet,
• maszyna wyposażona w system diagnostyczny umożliwiający efektywne przeprowadzanie zdalnej diagnozy
skutkującej wytypowaniem części zmiennych i szybkiego usunięcia ewentualnej awarii w całej maszynie,
• maszyna wraz z oprogramowaniem zewnętrznym,
• maszyna bezpieczna dla obsługi i otoczenia – oznaczona znakiem CE.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia serwisu gwarancyjnego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki płatności / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na awarię - rozumiany jako rozpoczęcie naprawy przez serwisanta /
Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt serwisu pogwarancyjnego / Waga: 10
Cena - Waga: 50

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 511 394.25 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/10/2017
Koniec: 28/02/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPZP.01.05.00-32-0007/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający nie podlega ustawie PZP.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Nie dotyczy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Termin realizacji umowy: 28.02.2018 r.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/10/2017
Czas lokalny: 23:59

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski, Angielski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/12/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
ul. Bugno 3
78-400 Szczecinek
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Nie dotyczy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
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z Zamawiającym.
2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w
imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2017

