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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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/

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

II.1.1) Nazwa:
Robot lakierniczy wraz z systemem nakładania lakierów wodnych
Numer referencyjny: 11/2017

II.1.2) Główny kod CPV
42993200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Pozycja obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie robota lakierniczego wraz z systemem nakładania lakierów
oraz oprogramowaniem zarządzającym robotem, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/01/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nbielssi
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-173273
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 238-493659
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/12/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

mailto:a.kuzma@siro.com.pl
http://siro.com.pl/pl/
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:493659-2017:TEXT:PL:HTML
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Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Robot lakierniczy wraz z systemem nakładania lakierów wodnych charakteryzować powinien się następującymi
lub równoważnymi cechami:
a) 6-osiowy robot o zasięgu minimum 2000 mm wraz kontrolerem oraz oprogramowaniem sterującym (udźwig
20 kg, znak CE, średnia konsumpcja energii podczas pracy nie większa niż 3 kW).
b) Podest przystosowany do montażu robota.
c) Wysokociśnieniowy pistolet hydrodynamiczny z osłoną powietrza oraz kapturem powietrznym
O zmniejszonym ciśnieniu materiału.
d) Generator wysokiego napięcia 100 kV / 500 uA.
e) Izolowana, trzystanowiskowa kuchnia farb do zasilania w lakier wraz z elektrostatycznym systemem
ładowania cząstek materiału natryskowego (2 pompy tłokowe, 1 pompa płucząca, 2 wysokociśnieniowe zawory
cyrkulacyjne, 2 pokrywy na hobok 20l wraz z mieszadłem pneumatycznym).
f) System cyrkulacji lakieru, zapobiegający osadzaniu się cząstek - sedymentacji.
g) Stacja czyszczenia końcówki pistoletu natryskowego.
h) Wizualizacja i monitoring pracy aplikacji na dużym panelu dotykowym.
Powinno być:
Robot lakierniczy wraz z systemem nakładania lakierów wodnych charakteryzować powinien się następującymi
lub równoważnymi cechami:
a) 6-osiowy robot o zasięgu minimum 2000 mm wraz kontrolerem oraz oprogramowaniem sterującym (udźwig
20 kg, znak CE, średnia konsumpcja energii podczas pracy nie większa niż 3 kW).
b) Podest przystosowany do montażu robota.
c) Wysokociśnieniowy pistolet hydrodynamiczny z osłoną powietrza oraz kapturem powietrznym o
zmniejszonym ciśnieniu materiału zintegrowany z kiścią robota.
d) Generator wysokiego napięcia 100 kV / 500 uA.
e) Izolowana, trzystanowiskowa kuchnia farb do zasilania w lakier wraz z elektrostatycznym systemem
ładowania cząstek materiału natryskowego (2 pompy tłokowe, 1 pompa płucząca, 2 wysokociśnieniowe zawory
cyrkulacyjne, 2 pokrywy na hobok 20l wraz z mieszadłem pneumatycznym).
f) System cyrkulacji lakieru, zapobiegający osadzaniu się cząstek - sedymentacji.
g) Automatyczna stacja czyszczenia końcówki pistoletu natryskowego.
h) Wizualizacja i monitoring pracy aplikacji na dużym panelu dotykowym.
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 16/01/2018
Powinno być:
Data: 24/01/2018
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
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Data: 15/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/01/2018
Czas lokalny: 10:35
Powinno być:
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 10:35

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


