
Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 30-03-2017 

Edytuj 

Nazwa zamawiającego 

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP 

Numer ogłoszenia 

1026220 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Kancelaria, Al. Jerozolimskie 202, 

02 - 486 Warszawa 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Joanna Gorzelniak-Owsiak 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Wciągarka bramowa ze stała wysokością o poniższych parametrach: 

Udźwig minimalny 3500kg 

Szerokość minimalna pomiędzy podporami 3000m 

Szerokość maksymalna 3900mm 

Wysokość maksymalna 4200mm 

Minimalna wysokość podnoszenia 3100mm 

Wyposażona w 4 koła skrętne z hamulcami do przetaczania po podłożu 

Do użytku wewnątrz pomieszczeń w temperaturach od -10 do +40 stopni C 

Wyposażona we wciągnik elektryczny 

Wciągnik wyposażony w wózek elektryczny 

Sterowanie za pomocą pilota na przewodzie 

Kategoria ogłoszenia 

Dostawy 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/edit/1026220


Podkategoria ogłoszenia 

Dostawy inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: mazowieckie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Warszawa 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Bezpieczne prowadzenie badań w podwieszaniu oraz uruchamianiu. Aparatura 

będzie wykorzystywana do montażu i transportu elementów systemu na hali 

montażowo-badawczej 

Przedmiot zamówienia 

Wciągarka bramowa ze stała wysokością o poniższych parametrach: 

Udźwig minimalny 3500kg 

Szerokość minimalna pomiędzy podporami 3000m 

Szerokość maksymalna 3900mm 

Wysokość maksymalna 4200mm 

Minimalna wysokość podnoszenia 3100mm 

Wyposażona w 4 koła skrętne z hamulcami do przetaczania po podłożu 

Do użytku wewnątrz pomieszczeń w temperaturach od -10 do +40 stopni C 

Wyposażona we wciągnik elektryczny 

Wciągnik wyposażony w wózek elektryczny 

Sterowanie za pomocą pilota na przewodzie  

 

 

Zamówienie obejmuje również: 

- Transport na miejsce montażu (Warszawa) 

- Montaż 

- Wykonanie niezbędnych pomiarów 

- Zgłoszeniem do UDT  

- Szkolenie dla 3 operatorów z wystawieniem odpowiednich uprawnień 

- Gwarancje na minimum 3 lata od daty uruchomienia 

 

Urządzenie po wykonaniu dostawy i dodatkowych wymogów ma być w stanie 

technicznym i prawnym gotowe do użycia 

Kod CPV 



42410000-3 

Nazwa kodu CPV 

Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe 

Harmonogram realizacji zamówienia 

do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy 

Załączniki 

 Wzór umowy 

 Wzór oferty 

 zapytanie ofertowe 

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

K 1 – Cena brutto za dostawę 100% 

Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne prace do 

zrealizowania zamówienia. 

Wykluczenia 

1. wykonawca będący osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

2. wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/148944
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/148943
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/148942


nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

3. wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

4. wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub 

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 

dokumentów; 

5. wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

6. wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

8. wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

9. wykonawca będący podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437); 

10. wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

11. wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 

2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 



Zamawiający (beneficjent) 

Nazwa 

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP 

Adres 

al. Aleje Jerozolimskie 202 

02-486 Warszawa 

mazowieckie , Warszawa 

Numer telefonu 

+48228740325 

Fax 

22 874 02 21 

NIP 

5250008815 

Tytuł projektu 

Opracowanie wysoko mobilnej bezzałogowej platformy hybrydowej do zadań 

szybkiego reagowania 

Numer projektu 

POIR.01.02.00-00-0080/16-00 

Liczba wyświetleń: 1 

 


