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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:460668-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Sawin: Tokarki sterowane komputerowo
2016/S 250-460668

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Agroplast
PL 563-210-96-79
ul. Lubelska 24
Sawin
22-107
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Bielecki
Tel.:  +48 501169365
E-mail: j.bielecki@agroplast.eu 
Kod NUTS: PL312
Adresy internetowe:
Główny adres: www.agroplast.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.agroplast.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: jednoosobowa działalność gospodarcza

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: produkcja części do maszyn rolniczych

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

II.1.1) Nazwa:
Centrum tokarskie 5-osiowe i oprogramowanie centrum tokarskiego.
Numer referencyjny: 1.3/2016/1

II.1.2) Główny kod CPV
42621100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:j.bielecki@agroplast.eu
www.agroplast.pl
www.agroplast.pl
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Przedmiotem zamówienia jest:
1) Centrum tokarskie 5-osiowe – 1 szt.
Minimalne parametry techniczne:
— Mechaniczny separator mgły olejowej min. 2 000 m³/h,
— Sonda narzędziowa w przestrzeni obróbczej – wyposażona w układ chłodziwa,
— Uchwyt 3 szczękowy,
— Oświetlenie w szafie sterującej,
1) Oprogramowanie Centrum tokarskiego – 1 szt.
Minimalne parametry techniczne:
— Ustawianie narzędzi na centrach tokarskich,
— Ustawianie długości i/lub średnicy narzędzi statycznych i napędzanych,
— Korekta narzędzi,
— Kompensacja procentowa danych wyjściowych,
— Ustawianie rysika sondy w odpowiedniej pozycji startowej w trybie ręcznym – przed uruchomieniem cykli
kontroli.
— Kompatybilność z oprogramowaniem CAD/CAM
— Zintegrowane zarządzanie dokumentacją, wizualizacja zlecenia oraz zaawansowania procesu oraz wszystkie
dane maszynowe
— Możliwość nadzorowania poziomu dostępu do sterowania oraz maszyny
Szczegóły dostępne w zapytaniu ofertowym.

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
48100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL312
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Agroplast Marcin Łopąg
22-107 Sawin
ul. Lubelska 24.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Centrum tokarskie 5-osiowe – 1 szt.
Minimalne parametry techniczne:
— Mechaniczny separator mgły olejowej min. 2 000 m³/h,
— Sonda narzędziowa w przestrzeni obróbczej – wyposażona w układ chłodziwa,
— Uchwyt 3 szczękowy,
— Oświetlenie w szafie sterującej,
— Min długość toczenia: 800 mm
— Min. przesuw w osi X: 455 mm
— Szybkie przesuwy w osi Z: 50 m /min
— Uchwyt minimalny: 8”
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— Praca z pręta minimum 65 mm
— Minimalna ilość narzędzi w magazynie: 70
— Napędzane narzędzie w głowicy górnej 9/7,5/5,5 kW i minimalnym momencie obrotowym 49/36/21 Nm
— Wrzeciono główne o mocy 11/11/7,5 kW i minimalnym momencie obrotowym 220/170/155 Nm
— Maksymalna długość wrzeciona: 400 mm
— Chłodzenie wszystkich kluczowych podzespołów płaszczem olejowym (chłodzenie dla śrub i nakrętek,
wrzecion przedmiotowych, wrzeciona w głowicy górnej, kolumny, wsporników silników servo, silnika dolnej
głowicy)
— Dolna głowica z napędem narzędzi (10 pozycji) umożliwiająca obróbkę jednoczesną z głowicą górną, przy
maksymalnej prędkość 10.000 obr/min
— Pełna oś B z napędem bezpośrednim za pomocą silnik momentowego, gwarantujący brak wycierania
współpracujących powierzchni
— Dostępna przestrzeń robocza dla narzędzia w górnej głowicy do 105 mm poniżej osi obrotu detalu we
wrzecionie głównym
— Parametry dotyczące przestrzeni roboczej:
o Przelot nad łożem – min. 450 mm
o Przelot nad suportem – min. 450 mm
o Maks. średnica toczenia min. 430 mm (dla głowicy rewolwerowej: 274 mm)
o Maks. długość toczenia 800 mm
o Maks. średnica obrabianego pręta 60 mm
— Przesuwy w poszczególnych osiach:
o Przejazd osi X (wrzeciono narzędziowe) 455 mm
o Przejazd osi Y (wrzeciono narzędziowe) +/-105 mm
o Przejazd osi Z (wrzeciono narzędziowe) 800+155 mm
o Zakres ruchu osi B (wrzeciono narzędziowe) +/-120 stopni
o Przejazd osi X2 (głowica rewolwerowa) 160 mm
o Przejazd osi Z2 (głowica rewolwerowa) 730 mm
— Minimalne parametry wrzeciona tokarskiego:
o Maks. prędkość obrotowa wrzeciona 6,000 / min
o Ilość zakresów prędkości obrotowej wrzeciona 2
o Maks. przelot wrzeciona mm 70
o Rozdzielczość pozycjonowania wrzeciona 0.0001 stopnia
o Średnica wewnętrzna łożyska wrzeciona mm 100
o Chłodzenie wrzeciona
o Moment obrotowy:
– 40%ED/30 min/praca ciągła Nm 223/172/158
– 25%ED/30 min/praca ciągła Nm 621/502/410.
1) Oprogramowanie Centrum tokarskiego – 1 szt.
Minimalne parametry techniczne:
— Ustawianie narzędzi na centrach tokarskich,
— Ustawianie długości i/lub średnicy narzędzi statycznych i napędzanych,
— Korekta narzędzi,
— Kompensacja procentowa danych wyjściowych,
— Ustawianie rysika sondy w odpowiedniej pozycji startowej w trybie ręcznym – przed uruchomieniem cykli
kontroli.
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— Kompatybilność z oprogramowaniem CAD/CAM
— Zintegrowane zarządzanie dokumentacją, wizualizacja zlecenia oraz zaawansowania procesu oraz wszystkie
dane maszynowe
— Możliwość nadzorowania poziomu dostępu do sterowania oraz maszyny
— Dostęp do danych o obrabiarce i przebiegu procesu produkcyjnego
— Automatyczne przełączanie pomiędzy poszczególnymi oknami wyświetlacza
— Planowanie, zarządzanie oraz realizacja zleceń
— Tworzenie i konfigurowanie na maszynie nowych zleceń.
— Baza najważniejszych danych oraz dokumentów związanych z procesem produkcyjnym.
— Wizualizacja zleceń.
— Asystent pracy: Wykonane zadania / stopień zaawansowania zlecenia.
— Sterowane z menu ustawienia obrabiarki
— Wizualizacja informacji o stopniu zaawansowania procesu produkcyjnego.
— System wyświetlania podpowiedzi
— Kalkulator parametrów skrawania, wymiarów oraz wartości.
Szczegóły dostępne w zapytaniu ofertowym.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 168
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: 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa RPOWL.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności,
w związku z realizacją projektu pt. „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie Agroplast Marcin
Łopąg” w ramach Osi priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w
przedsiębiorstwach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

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:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższy warunek:
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a) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 3 dostawy obejmujące swoim zakresem
centra tokarskie 5-osiowe o wartości każdej z dostaw nie niższej niż 900 000 PLN netto.
2. Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie:
a) Oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania i wykazu dostaw referencyjnych – załącznik nr 4 do
zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Oferentów udostępnienia kopii referencji lub innych
dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w pkt 6 ustęp 3 a).
3. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia –
nie spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy/dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. 4 a).

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:
1. Miejsce realizacji zamówienia – ul. Lubelska 24, 22-107 Sawin.
2. Termin realizacji zamówienia – 24 tygodnie od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. Nowy termin będzie ustalany w
uzgodnieniu z wybranym Wykonawcą.

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: 03/02/2017

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: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/02/2017
Czas lokalny: 10:30
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Miejsce:
22-107 Sawin, ul. Lubelska 24.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Jarosław Bielecki
Marcin Łopąg.

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. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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 albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Agroplast Marcin Łopąg
ul. Lubelska 24
Sawin
22-107
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Nie dotyczy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2016


