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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102826-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Bielsko-Biała: Obrabiarki do obróbki drewna
2018/S 047-102826

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
Bielsko-Biała
43-382
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kuźma
Tel.:  +48 338183482
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/formularze-2/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Siro-Bielsko Sp. z o.o.
ul. Strażacka 80
Bielsko-Biała
43-382
Polska
E-mail: a.kuzma@siro.com.pl 
Kod NUTS: PL225
Adresy internetowe:
Główny adres: http://siro.com.pl/pl/

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

mailto:a.kuzma@siro.com.pl
http://siro.com.pl/pl/
http://siro.com.pl/pl/formularze-2/
mailto:a.kuzma@siro.com.pl
http://siro.com.pl/pl/
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II.1.1) Nazwa:
5-osiowe centrum obróbcze CNC sterowane komputerowo
Numer referencyjny: 02/2018

II.1.2) Główny kod CPV
42642100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
5-osiowe centrum obróbcze CNC sterowane komputerowo charakteryzować powinno się następującymi lub
równoważnymi cechami:
Centrum obróbcze typu TKC-1500 AS wyposażone jest w 5 interpolowanych osi CNC.
Wersja standardowa jest wyposażona w przedni podajnik kantówki, głowicę toczącą wyposażoną w specjalny
frez piłkowy do toczenia, głowicę frezująca i głowicę do szlifowania powierzchni frezowanych. Dzięki zespołowi
szlifującemu można uzyskać gotowy element. Po ukończeniu obróbki i szlifowaniu elementu, jest on wydawany
za pomocą pasa transportowego.
Maszyna powinna być wyposażona w elektrowrzeciono z 8-pozycyjnym magazynkiem talerzowym i
automatyczną zmianą narzędzi.
Maszyna powinna być również wyposażona w zespół szlifujący z pionowym paskiem do elementów toczonych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 793 350.00 PLN

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: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siro-Bielsko Sp. z o.o., ul. Strażacka 80, 43-382 Bielsko-Biała

II.2.4) Opis zamówienia:
5-osiowe centrum obróbcze CNC sterowane komputerowo
5-osiowe centrum obróbcze CNC sterowane komputerowo charakteryzować powinno się następującymi lub
równoważnymi cechami:
Centrum obróbcze typu TKC-1500 AS wyposażone jest w 5 interpolowanych osi CNC.
Wersja standardowa jest wyposażona w przedni podajnik kantówki, głowicę toczącą wyposażoną w specjalny
frez piłkowy do toczenia, głowicę frezująca i głowicę do szlifowania powierzchni frezowanych. Dzięki zespołowi
szlifującemu można uzyskać gotowy element. Po ukończeniu obróbki i szlifowaniu elementu, jest on wydawany.
Za pomocą pasa transportowego.
Maszyna powinna być wyposażona w elektrowrzeciono z 8-pozycyjnym magazynkiem talerzowym i
automatyczną zmianą narzędzi.
Maszyna powinna być również wyposażona w zespół szlifujący z pionowym paskiem do elementów toczonych.
Model typu TKC-1500 AS jest wyposażony w dodatkowe oprogramowanie opisane poniżej:
1) Max. długość elementu obrabianego 1500 mm
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2) Max. średnica elementu obrabianego 400 mm
3) Max. wymiary kantówki 280 x 280 mm
4) Max. wymiary kantówki podawanej automatycznie 150 x 150 mm
5) Skok osiowy – liniowy:
a) oś X 2400 mm
b) oś Y 350 mm
c) oś Z 650 mm

d) Obrotowy oś A 360o

e) oś B +/- 90o

6) konik excentryczny zdejmowalny o odejściu minimum 20 mm

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: – gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 793 350.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 17/04/2018
Koniec: 30/05/2018
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: WND-RPSL.03.02.00-24-01B3/18-001

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie dotyczy projektu „Tradycyjny materiał – innowacyjne wytwarzanie - firma wiodącym producentem
ozdobnych elementów meblowych oraz wyposażenia wnętrz z drewna litego” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III. Konkurencyjność
MŚP: dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

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:
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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: 16/04/2018
Czas lokalny: 10:00

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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/04/2018
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:
07/03/2018


