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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493644-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Bielsko-Biała: Instalacje dawkujące
2017/S 238-493644

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Siro-Bielsko Sp. z o.o.
ul. Strażacka 80
Bielsko-Biała
43-382
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kuźma
E-mail: a.kuzma@siro.com.pl 
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: http://siro.com.pl/pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://siro.com.pl/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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność gospodarcza, produkcja

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

II.1.1) Nazwa:
Automatyczna linia lakiernicza wraz z tunelem do suszenia.
Numer referencyjny: 10/2017

II.1.2) Główny kod CPV
42993200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Pozycja obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletu wszystkich maszyn i urządzeń wchodzących
w skład automatycznej linii lakierniczej wraz z tunelem do suszenia oraz przeszkolenie pracowników
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Zamawiającego. Linia obejmuje: pistolet hydrodynamiczny z osłoną powietrza, urządzenie do zasilania w
lakier wraz z elektrostatycznym systemem ładowania cząstek materiału natryskowego, system cyrkulacji
lakieru, podest przystosowany do montażu robota, wygrodzenie zabezpieczające miejsce pracy robota, stację
czyszczenia końcówki pistoletu natryskowego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Strażacka 80.
43-382 Bielsko-Biała

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Linia do przemieszczania belek trawersów:
a) Długość trajektorii - 28 metrów.
b) Ilość belek - 37.
c) Długość belek - 1 800 mm.
d) Maksymalny udźwig każdej belki - 80 kg.
e) Prędkość przenośnika - 1/3 m/min.
f) System ciągłego obrotu zaczepów z regulowaną prędkością obrotową na stanowisku lakierowania.
2. Linia do przemieszczania instalowana na ziemI:
a) Długość trajektorii - 25,2 metrów.
b) Ilość wózków - 16.
c) Ilość wózków w tunelu - 10.
d) Szerokość wózka - 600 mm.
e) Długość wózka - 1800 mm.
f) Maksymalny udźwig każdego wózka - 100 kg.
g) Prędkość przenośnika - 1/3 m/min.
h) Automatyczny obrót platformy / wózka transportera na stanowisku lakierowania.
3. Kabina lakiernicza sucha:
a) Szerokość - 3 080 mm.
b) Szerokość użyteczna kabiny - 3 000 mm.
c) Głębokość całkowita - 3 000 mm.
d) Głębokość skrzyni - 750 mm.
e) Wysokość użyteczna natryskiwania - 2 650 mm.
f) Ilość wentylatorów odciągowych - 1.
g) Ilość plafonier - 2.
h) Presostat różnicowy do monitorowania stopnia zatkania filtrów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia



Dz.U./S S238
12/12/2017
493644-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 4

12/12/2017 S238
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 4

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/01/2018
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: Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPSL.03.02.00-24-02AB/17-001.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 Ze względu na specyfikę projektu podmiot rozpoczyna realizację projektu na
własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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: 15/01/2018
Czas lokalny: 10:00
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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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/01/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
SIRO-Bielsko Sp. z o.o.
ul. Strażacka 80.
43-382 Bielsko-Biała

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
Bielsko Biała
Polska

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:
07/12/2017


