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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110824-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gliwice: Sprzęt spawalniczy
2022/S 043-110824

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: 6312692850
Adres pocztowy: ul. Błogosławionego Czesława 16-18
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Smykala
E-mail: tomasz.smykala@is.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 323358205
Faks:  +48 322314652
Adresy internetowe:
Główny adres: http://is.gliwice.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/is_gliwice
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/is_gliwice
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: badania naukowe i rozwojowe, edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa kompletnego stanowiska do spawania laserowego z pomiarem głębokości wtopienia podczas 
spawania.
Numer referencyjny: 5/PN/22

II.1.2) Główny kod CPV
42662000 Sprzęt spawalniczy
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Do zadań Wykonawcy należy dostawa kompletnego stanowiska do spawania laserowego z pomiarem 
głębokości wtopienia podczas spawania spełniającego określone wymagania techniczne.
Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany w 2021/22 roku.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca zapewnia min. 36 miesięczną gwarancję producenta sprzętu na źródło laserowe i min. 24 
miesięczną gwarancję na pozostałe komponenty stanowiska.
Stanowisko do spawania laserowego spełnia wymagania urządzenia laserowego klasy 1 – klasyfikacja zgodnie 
z PN-EN 60825-1: 2000.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
ul. Błogosławionego Czesława 16-18 44-100 Gliwice

II.2.4) Opis zamówienia:
Do zadań Wykonawcy należy dostawa kompletnego stanowiska do spawania laserowego z pomiarem 
głębokości wtopienia podczas spawania spełniającego określone wymagania techniczne.
Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany w 2021/22 roku.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca zapewnia min. 36 miesięczną gwarancję producenta sprzętu na źródło laserowe i min. 24 
miesięczną gwarancję na pozostałe komponenty stanowiska.
Stanowisko do spawania laserowego spełnia wymagania urządzenia laserowego klasy 1 – klasyfikacja zgodnie 
z PN-EN 60825-1: 2000.

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 miesiącach: 7
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod 
warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego Przedmiotu Umowy:
a) opóźnień wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) okoliczności mogących spowodować zmianę terminu wynikających z działania siły wyższej tj. klęski 
żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, epidemie, pandemie i 
inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron;
2) zmiany wynikającej ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację Przedmiotu Umowy, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT - w zakresie 
spowodowanym wprowadzeniem zmian;

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/03/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 25/06/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/03/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
ul. Błogosławionego Czesława 16-18 44-100 Gliwice

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/02/2022
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