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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327548-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Analizatory rozszerzalności
2013/S 190-327548
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, ul. Wrocławska 37a,
Osoba do kontaktów: Robert Kochański, Kraków30-011, POLSKA. Tel.: +48
126317202. Faks: +48 126339490. E-mail: robert.kochanski@ios.krakow.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.8.2013, 2013/S 158-275745)

Przedmiot zamówienia:
CPV:38434100
Analizatory rozszerzalności
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż dylatometru z wyposażeniem i oprogramowaniem o następujących
parametrach:maksymalna temperatura pracy dylatometru nie mniejsza niż 2000°C, układ poziomy zapewniający
jednorodny rozkład temperatury w komorze pieca, możliwość prowadzenia prób w atmosferze ochronnej: He, Ar, N2,
możliwość prowadzenia prób w atmosferze utleniającej (powietrze), możliwość prowadzenia prób w próżni o wartości
nie gorszej niż: 10-4 mbar, minimalna prędkość grzania, nie więcej niż 0,02°C/min., maksymalna prędkość grzania, nie
mniej niż 50°C/min., pomiar temperatury na próbce przy użyciu pirometru (co najmniej w zakresie od 650°C do 2800°C ),
pomiar temperatury na próbce przy użyciu termoelementów wysokotemperaturowych W-Re (do temperatury nie niższej
od 2000°C), pomiar temperatury na próbce przy użyciu termoelementów typu S (do temperatury nie niższej od 1600°C),
pomiar temperatury z próbki oraz z komory pieca grzewczego, możliwość wyboru miejsca pomiaru (termoelement na
próbce lub w piecu) do budowania krzywej dylatometrycznej, możliwość regulacji siły nacisku układu pomiarowego
na próbkę, minimalna siła nacisku układu pomiarowego na próbkę, nie większa niż 20cN, maksymalna siła nacisku
układu pomiarowego na próbkę, nie mniej niż 40cN, możliwość prowadzenia prób w całym zakresie temperaturowym
dylatometru z próbkami o wymiarach (maksymalna średnica próbki, nie mniejsza niż: 5mm, minimalna średnica próbki,
nie większa niż: 2mm, maksymalna długość próbki, nie mniejsza niż: 20mm), możliwość prowadzenia prób w zakresie
do temperatury nie mniejszej niż 1600°C z próbkami o wymiarach (maksymalna średnica próbki, nie mniejsza niż:
10mm, minimalna średnica próbki, nie większa niż: 2mm, maksymalna długość próbki, nie mniejsza niż: 50mm),
zakres pomiarowy wydłużenia w całym zakresie temperatury, nie mniej niż: 500µm, zakres pomiarowy wydłużenia w
temperaturze do 1600°C, nie mniej niż: 5000µm, rozdzielczość wartości wydłużenia Δl w całym zakresie temperatury, nie
większa niż: 0,15nm/digt., rozdzielczość wartości wydłużenia Δl w temperaturze do 1600°C, nie większa niż 1,5nm/digt.,
możliwość prowadzenia prób na następujących materiałach (materiały spieczone, materiały proszkowe, pasty, ciecze i
stopione metale, folie), możliwość wymiany piecy: wysokotemperaturowego i niskotemperaturowego oraz wyboru trybu
pracy oprogramowania sterującego dylatometru przez użytkownika bez utraty uprawnień z gwarancji.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. W zakresie sytuacji
finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia, Wykonawca winien wykazać, iż posiada środki finansowe
w wysokości minimum 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) lub legitymuje się zdolnością kredytową na
kwotę minimum 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych).
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III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
W celu potwierdzenia warunku opisanego w pkt. 2 Rozdziału VIII SIWZ, Wykonawca składa wykaz zrealizowanych
dostaw głównych zawierający informacje dotyczące odbiorców, przedmiotu i wartości, dat wykonania – według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ, wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
UWAGA: Zgodnie z przepisem § 1 ust. 2 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz.U. z dnia 19 lutego 2013 roku, poz. nr 231), jako dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw,
Wykonawca załącza wystawione przez odbiorcę stosowne poświadczenie, a w przypadku niemożliwości uzyskania
poświadczenia z przyczyn uzasadnionych o obiektywnym charakterze – składa stosowne oświadczenie lub dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia
niezbędnego do należytego wykonania zamówienia, Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
przynajmniej dwie dostawy główne odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości nie
niższej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych). Zamawiający za jedną dostawę główną uzna wykonanie
dostawy analizatorów rozszerzalności o łącznej wartości minimum 500 000,00 zł brutto w ramach jednego kontraktu.
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena - waga 50;
Parametry funkcjonalno-użytkowe - waga 40;
Gwarancja - waga 10:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
30.09.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
30.09.2013 (10:00)
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż dylatometru z wyposażeniem i oprogramowaniem o następujących
parametrach: maksymalna temperatura pracy dylatometru nie mniejsza niż 2 000°C, układ poziomy zapewniający
jednorodny rozkład temperatury w komorze pieca, możliwość prowadzenia prób w atmosferze ochronnej: He, Ar, N2,
możliwość prowadzenia prób w atmosferze utleniającej (powietrze), możliwość prowadzenia prób w próżni o wartości
nie gorszej niż: 10–4 mbar, minimalna prędkość grzania, nie więcej niż 0,02° C/min., maksymalna prędkość grzania, nie
mniej niż 50°C/min., pomiar temperatury na próbce przy użyciu pirometru (co najmniej w zakresie od 650°C do 2 800°C ),
pomiar temperatury na próbce przy użyciu termoelementów wysokotemperaturowych W-Re (do temperatury nie niższej
od 2 000°C), pomiar temperatury na próbce przy użyciu termoelementów typu S (do temperatury nie niższej od 1 600°C),
pomiar temperatury z próbki oraz z komory pieca grzewczego, możliwość wyboru miejsca pomiaru (termoelement na
próbce lub w piecu) do budowania krzywej dylatometrycznej, możliwość regulacji siły nacisku układu pomiarowego
na próbkę, minimalna siła nacisku układu pomiarowego na próbkę, nie większa niż 20cN, maksymalna siła nacisku
układu pomiarowego na próbkę, nie mniej niż 40cN, możliwość prowadzenia prób w całym zakresie temperaturowym
dylatometru z próbkami o wymiarach (maksymalna średnica próbki, nie mniejsza niż: 5 mm, minimalna średnica próbki,
nie większa niż: 2 mm, maksymalna długość próbki, nie mniejsza niż: 20 mm), możliwość prowadzenia prób w zakresie
do temperatury nie mniejszej niż 1 600°C z próbkami o wymiarach (maksymalna średnica próbki, nie mniejsza niż:
10 mm, minimalna średnica próbki, nie większa niż: 2 mm, maksymalna długość próbki, nie mniejsza niż: 50 mm),
zakres pomiarowy wydłużenia w całym zakresie temperatury, nie mniej niż: 500 µm, zakres pomiarowy wydłużenia w
temperaturze do 1 600°C, nie mniej niż: 5 000 µm, rozdzielczość wartości wydłużenia Δl w całym zakresie temperatury,
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nie większa niż: 0,15 nm/digt., rozdzielczość wartości wydłużenia Δl w temperaturze do 1 600°C, nie większa niż
1,5nm/digt., możliwość prowadzenia prób na następujących materiałach (materiały ceramiczne, materiały spieczone,
materiały proszkowe, pasty, ciecze i stopione metale, folie), możliwość wymiany piecy: wysokotemperaturowego i
niskotemperaturowego oraz wyboru trybu pracy oprogramowania sterującego dylatometru przez użytkownika bez utraty
uprawnień z gwarancji.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. W zakresie sytuacji
finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia, Wykonawca winien wykazać, iż posiada środki finansowe
w wysokości minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięciuset tysięcy złotych) lub legitymuje się zdolnością kredytową na
kwotę minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1. W celu potwierdzenia warunku opisanego w pkt 2 Rozdziału VIII SIWZ, Wykonawca składa wykaz zrealizowanych
dostaw głównych zawierający informacje dotyczące odbiorców, przedmiotu i wartości, dat wykonania – według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
Uwaga: Zgodnie z przepisem § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz.U. z dnia 19 lutego 2013 roku, poz. nr 231), jako dowody potwierdzające należyte wykonanie
dostaw, Wykonawca załącza wystawione przez odbiorcę stosowne poświadczenie, a w przypadku niemożliwości
uzyskania poświadczenia z przyczyn uzasadnionych o obiektywnym charakterze – składa stosowne oświadczenie lub
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817). W zakresie posiadania wiedzy i
doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania zamówienia, Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał przynajmniej 2 dostawy główne odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – w tym jedną
dostawę główną wysokotemperaturowego analizatora rozszerzalności, których łączna wartość wynosi nie mniej niż 600
000,00 PLN brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych). Zamawiający za jedną dostawę główną uzna wykonanie dostawy
analizatorów rozszerzalności o łącznej wartości minimum 300 000,00 PLN brutto w ramach jednego kontraktu.
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena – waga 40.
Parametry funkcjonalno-użytkowe – waga 50.
Gwarancja – waga 10:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
21.10.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
21.10.2013 (10:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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