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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Artrys Projekt Roszko Wierzejski spółka jawna
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 145993773
Adres pocztowy: Polna 25e
Miejscowość: Opacz-Kolonia
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-816
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wieleńska – Pycek
E-mail: m.wielenska@artrys.pl 
Tel.:  +48 699677368
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.artrys.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://ezamowienia.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: przedsiębiorca

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy: nabycie wtryskarki z urządzeniami peryferyjnymi

Numer referencyjny: 3/2022

II.1.2) Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa wycinarki, na zasadach przewidzianych w artykule 8.15 ust. 2 regulacji 
w sprawie wdrażania mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 
2014- 2021 oraz regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. 
Projekt dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i 
Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i 
Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014- 2021.

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: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Brzeska 97A, 08-110 Siedlce

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa oraz uruchomienie wycinarki o specyfikacji: 1)siła zwarcia od min. 1900 [kN] do max. 2000 [kN] 2)min. 
prześwit między kolumnami [mm] 570x570 3) min. wysokość formy [mm] 300 4)min. jednostka wtryskowa 
800 wg EUROMAP 5)min. ciśnienie wtrysku [bar] 2000 6) układ hydrauliczny wyposażony w min. 2 pompy, 
dla realizacji równoległych ruchów maszyny oraz możliwości stopniowania siły zwarcia podczas procesu 
wtrysku 7)parametry pracy wtryskarki regulowane serwozaworami 8)zespół plastyfikujący odporny na ścieranie; 
umożlwiający przetwarzanie tworzyw z dużą zawartością agresywnych i korozyjnych wypełniaczy np. 50%GF 
9) wymagany system zmniejszający zużycie energii m.in. poprzez regulację prędkości obrotowej silnika 
napędowego 10)silnik napędowy chłodzony cieczą redukujący zawirowania powietrza. Niedopuszczalne 
chłodzenie wentylatorami 11)energooszczędny układ hydrauliczny o zredukowanej objętości oleju (zalecana 
wymiana oleju co min. 20.000 roboczogodzin) 12)szczelnie zamknięta, klimatyzowana szafa sterująca maszyny 
13)zamykanie formy realizowane poprzez siłownik centralny 14)konstrukcja skrzynkowa ruchomej płyty 
układu zamykania narzędzia 15)ruchoma płyta narzędziowa prowadzona na min.4 kolumnach z możliwością 
wysuwania kolumn 16)ruchoma płyta narzędziowa układu zamykania podparta i prowadzona na łożu maszyny 
17)adaptacyjny, samooptymalizujący się układ regulacji temp. stref grzewczych 18)max. czas reakcji serwisu 
od momentu zgłoszenia 24h 19)wymagane rozszerzenie układu sterowania o możliwość zadawania temperatur 
stref grzewczych zespołu plastyfikujacego do max 450°C 20)układ zdmuchiwania wyprasek z zaworem 
drogowym 3/2, wyprowadzony na tylnej stronie korpusu maszyny 21)wymagany zestaw dodatkowych gniazd 
zasilających (2x400V,2x230V) 22)min. 6 obwodów grzewczych o mocy min. 2 kW (230 V) każdy, do regulacji 
temperatury narzędzia 23)wymagane przyłącze 20 mA, dla urządzeń termostatujących formę wtryskową 
(możliwość podłączenia do min. 6 urządzeń termostatujących) 24)wymagane przyłącze do sterowania pracą 
urządzenia dozującego barwnik 25)Lej zasypowy ze stali nierdzewnej pojemność min.50 l 26)stół pod matryce 
z rozstawem kolumn min. 570 x 570 27) wzmocnione sprzęgło ślimaka (wielowypustowe), do przenoszenia 
dużych obciążeń dynamicznych i wysokich momentów obrotowych 28)Układ zamykania hydrauliczny z 
dwoma regulowanymi pompami o zmiennym wydatku, stoły prowadzone na czterech kolumna 29)program 
nadzorowania jakości produkcji z analizą błędów i graficzną prezentacją wyników 30)Mobilna suszarka z 2 
wkładkami odwilżającymi, zapewniającymi ciągły przepływ suchego powietrza, automatyczna regeneracja i 
chłodzeniem, wydajność powietrza: min. 80 m3/h, pojemn. min. 250l 31)Podajnik jednofazowy z dmuchawą 
o wydajności min. 50kg/h, adapterem i zbiornikiem materiałowym min. 8l 32) Urządzenie termostatujące dla 
maks. temp. 90 st. C, czynnik cyrkulujący woda, grzałka o mocy min. 9kW, wydajność pompy: min. 70l/min, 
wydajność chłodzenia: min. 75 kW przy 90 st. C z interfejsem komunikacyjnym 20 mA 33)Urządzenie chłodzące 
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wodne z kondensacją powietrzną, moc chłodzenia: min.18 kW (dla temp. wody 15st.C i temp. otoczenia 2500C) 
34)Dozownik barwnika wolumetryczny (zbiornik min. 12l z pokrywą) 35)Wymagana gwarancja dla wtryskarki: 
min.24 miesiące, dla urządzeń peryferyjnych: min.12 mies. Wykonawca zobowiązany jest też do przeszkolenia 
pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji maszyny. Przedmiot zamówienia musi być 
dostarczony i uruchomiony w zakładzie Zamawiającego w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 97A. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ–Opis przedmiotu zamówienia, dostępny na 
platformie e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl (identyfikator postępowania: ocds-148610-
a5ea2f74-7c66-11ed-94da-6ae0fe5e7159)

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: 10
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
NORW.19.01.01-14-00017/20-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta przez 
Zamawiającego umowa, zgodnie z projektem umowy, wskazanym w załączniku nr 7 do SWZ. Zamawiający 
dopuszcza możliwość wypłaty Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia objętego niniejszym 
postępowaniem, na zasadach określonych we Wzorze Umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

https://ezamowienia.gov.pl


4 / 6

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: 30/01/2023
Czas lokalny: 12:00

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: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/01/2023
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych (PZP), tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie 
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający nie przewiduje 
wizji lokalnej. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, 
na zasadach określonych w Rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ - dostępnym na 
platformie e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl (identyfikator postępowania: ocds-148610-
a5ea2f74-7c66-11ed-94da-6ae0fe5e7159) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału 
w postępowaniu. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określono w rozdziale VI SWZ. 5.Wykaz 
oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu zawarte są w rozdziale VII i IX 
SWZ. 6. Wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych zawarte są w rozdziale XII i XIII SWZ. 7. 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.58 ustawy PZP i rozdziałem 
XI SWZ. 8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w SWZ. 9. Postępowanie 
prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. 10. 
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto podmiotu 
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów 
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oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, 
dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce 
„Centrum Pomocy”.11. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 12. W przypadku problemów 
technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy eZamówienia użytkownicy mogą skorzystać 
ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez 
formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.13. 
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Monika Wieleńska 
– Pycek, tel. 699677368, email: m.wielenska@artrys.pl  14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, 
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:m.wielenska@artrys.pl
  (nie dotyczy składania ofert). 15. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni 
posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. 16. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem 
składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w 
zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa 
się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. 17. 
Szczegółowy sposób przygotowania oferty znajduje się na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-
edukacyjny w zakładce „Instrukcje interaktywne” w sekcji „Dla Wykonawcy” oraz jest opisany w Rozdziale XIII 
SWZ. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego 
przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce 
„Informacje podstawowe” (identyfikator postępowania: ocds-148610-a5ea2f74-7c66-11ed-94da-6ae0fe5e7159)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Prawo zamówień Publicznych i rozdziale XXII SWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2022


