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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:456807-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Bielsko-Biała: Piły
2017/S 220-456807

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

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.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:
Linia do poprzecznego cięcia tarcicy oraz piła poprzeczna.
Numer referencyjny: 06/2017

II.1.2) Główny kod CPV
43812000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa i instalacja wraz z serwisem gwarancyjnym linii do poprzecznego cięcia tarcicy wyposażonej w strefę
rozładunku pakietów tarcicy, przenośniki łańcuchowe oraz rolkowe do transportu tarcicy, elektroniczny układ
pomiarowy oraz piłę poprzeczną wraz z dostawą i instalacją oraz serwisem gwarancyjnym automatycznej
wielopiły z systemem ruchomych pił wyposażonej w rolki wciągające, wyciągające i dociskowe, gąsienicę
transportową oraz sterowanie rolek
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Pozycja obejmuje dostawę i instalację kompletu urządzeń. Linia do poprzecznego cięcia tarcicy wyposażona w
strefę rozładunku pakietów tarcicy obejmuje:
a) Przenośniki łańcuchowe i rolkowe do transportu tarcicy
b) Piłę poprzeczną
c) Elektroniczny układ pomiarowy.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 900 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42418920

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Strażacka 80
43-382 Bielsko-Biała.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa i instalacja wraz z serwisem gwarancyjnym linii do poprzecznego cięcia tarcicy wyposażonej w strefę
rozładunku pakietów tarcicy, przenośniki łańcuchowe oraz rolkowe do transportu tarcicy, elektroniczny układ
pomiarowy oraz piłę poprzeczną wraz z dostawą i instalacją oraz serwisem gwarancyjnym automatycznej
wielopiły z systemem ruchomych pił wyposażonej w rolki wciągające, wyciągające i dociskowe, gąsienicę
transportową oraz sterowanie rolek
Pozycja obejmuje dostawę i instalację kompletu urządzeń. Linia do poprzecznego cięcia tarcicy wyposażona w
strefę rozładunku pakietów tarcicy obejmuje:
a) Przenośniki łańcuchowe i rolkowe do transportu tarcicy
b) Piłę poprzeczną
c) Elektroniczny układ pomiarowy
Komplet maszyn i urządzeń charakteryzować powinien się następującymi lub równoważnymi cechami:
a) Możliwość automatycznego rozładunku pakietów tarcicy o wymiarach:
wysokość -0,98 m; szerokość – 1,355 m; długość – 3,5 m i waga – do 1 200 kg.
b) System obrotu o kąt 45 stopni w celu przygotowania do rozładunku.
c) Przenośnik rolkowy przelotowy z napędem.
d) Podajnik poziomy przelotowy 2200x4000 mm, z łańcuchami.
e) Zespół 4 ramion podnoszonych pneumatycznie do odbierania desek z przenośnika łańcuchowego i
dosuwania ich do prowadnicy. Ramiona łożyskowane.
f) Piła poprzeczna umożliwiająca cięcie tarcicy o grubości od 15 do 150 mm i szerokości od 50 do 820 mm.
g) Zderzak elektroniczny CNC z ruchem sterowanym za pomocą przemysłowego sterownika dotykowego, dla
desek o ciężarze do 200 kg. Programowanie pozycji względem piły oraz możliwość zapisania 250 programów
uwzględniających różne wymiary tarcicy.
h) Regulowany czas cięcia.
Automatyczna wielopiła charakteryzować powinna się następującymi lub równoważnymi cechami:
a) Max. szerokość cięcia 310 mm.
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b) Max. szerokość przejścia 1100 mm.
c) Minimalna długość drewna 450 mm.
d) Max średnica tarczy – 350 mm.
e) Min średnica tarczy – 300 mm.
f) Max. wysokość cięcia 135 mm.
Dwie piły sterowane numerycznie.
a) Posuw płynnie regulowany na falowniku.
b) Zakres posuwu: 8- 35 m/min.
c) Moc silnika głównego – 37 kW.
d) Centralne smarowanie gąsienicy.
e) System pozycjonowania z motoreduktorem do dokładnego pozycjonowania ruchomych pił poprzez toczną
śrubę pociągową.
f) Szczotka gąsienicy transportowej, na wlocie maszyny, do ciągłego czyszczenia zamkniętej gąsienicy
transportowej.
g) Elektromotoryczna regulacja wysokości docisku za pomocą przycisku i wskaźnika cyfrowego.
h) Łańcuch transportowy prowadzony po obu stronach na prowadnicach pryzmowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Długość gwarancji Wykonawcy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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.

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 107-214720

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214720-2017:TEXT:PL:HTML
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Zamówienie nr: 06/2017

Nazwa:
Linia do poprzecznego cięcia tarcicy oraz piła poprzeczna

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
25/07/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Teknika S.A.,
ul. Ruczaj 98,
Warszawa
02-997
Polska
Kod NUTS: PL91
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 900 000.00 EUR
Najtańsza oferta: 200 000.00 EUR / Najdroższa oferta: 200 000.00 EUR brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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:
13/11/2017


