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CZĘŚĆ I 
Postanowienia ogólne 

 
1. Wprowadzenie 

1.1. Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWP.01.05.02-IZ-
00-30-002/15 dotyczącego Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, 
Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki 
regionu,  osi priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w 
sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

1.2. W związku ze złożeniem przez ogłaszającego w ramach konkursu projektu p.n.: 
„Zwiększenie zdolności produkcyjnej firmy KAZIMIERUK poprzez rozbudowę zakładu i 
zakup innowacyjnego centrum do precyzyjnej obróbki”, którego wartość zamówienia 
przekracza kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP, celem upublicznienia 
zapytania ofertowego jest zobowiązany dodatkowo umieścić ogłoszenie w Dzienniku 
Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w PZP dla zamówień publicznych o 
takiej wartości. 

1.3. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 
1.3.1. „Zamawiający” - KAZIMIERUK CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 60-179 Poznań, ul. 
Jeleniogórska 18A, KRS: 0000446531 NIP: 779-002-32-16, REGON: 634204602. 

1.3.2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez KAZIMIERUK CNC SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA na 
podstawie niniejszej Specyfikacji. 

1.3.3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.3.4. „Zamówienie”  - należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został w 

sposób szczegółowy opisany w punkcie 4 SIWZ. 
1.3.5. „Oferent” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej biorąca udział w procedurze wyboru Wykonawcy. 
1.3.6. „Urządzenie” – Towar, który jest przedmiotem niniejszego postępowania. 
1.3.7. „Wykonawca” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która została wybrana do realizacji zamówienia 
w postępowaniu. 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w 

Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2014-2010 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych 
dofinansowaniem ze środków EFRR.  

2.2. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. 
zm.). 

2.3. Oferentowi nie przysługą środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

2.4. Postępowanie zostało oznaczone znakiem CNC-01/2015 na jaki Oferenci winni się 
powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.  

2.5. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną przez 
Zamawiającego do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.  
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2.6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 
3. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.kazimieruk.pl   
 

CZĘŚĆ II 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Dostawa bramowego centrum frezarskiego CNC do obróbki 5-cio osiowej.  
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:  
 dostawę urządzenia fabrycznie nowego, uruchomienie ciągu technologicznego, 

przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób technicznych, 
 dostarczanie wraz z urządzeniem wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym m.in. 

dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi, instrukcji BHP i innych potrzebnych 
do eksploatacji urządzenia, a także instrukcji konserwacji urządzenia i jego wyposażenia,  

 montaż urządzenia w miejscu docelowym wskazanym przez Zamawiającego, rozładunek 
oraz ustawienie maszyn na hali,  

 okres gwarancji dla zamawianego urządzenia wynosi nie mniej niż 24 miesiące.  
1.3. Warunki techniczne. Przewidziane do zakupu w projekcie bramowe wieloosiowe, 

wielozadaniowe, uniwersalne centrum frezarskie CNC do dokładnej obróbki części 
wielkogabarytowych w jednym zamocowaniu powinno spełniać w minimalnym stopniu 
następujące warunki techniczne:  
 minimalna przestrzeń obróbcza – X = 6 000 mm, Y = 4 000 mm, Z = 1 500 mm, Z + W 

= minimum 2 000 mm, 
 wysokość przejścia – do 3 000 mm, 
 szerokość przejścia – 3 000 mm, 
 wymiary stołu – minimum  2 500 x 5 000 / 2 800 x 5 000 mm 
 obroty wrzeciona – minimum 6 000  obr/min, 
 moc napędu głównego/wrzeciono – 63 kW, 
 moment obrotowy – 1500 Nm, 
 posuwy robocze w osiach X; Y; Z  - 30 m/min 
 posuwy szybkie w osiach X; Y; Z  - 30 m/min, 
 automatycznie wymienne głowice z możliwością obrotu w osi C +/– 2000 (położenie od 

pionowego do poziomego bezstopniowe)  
 do obróbki 5-ciostronnej i 5-cioosiowej symultanicznej, 
 magazyn narzędzi – 200 pozycyjny,  
 5 osi sterowanych numerycznie – 4 liniowe (X, Y, Z i W) i 1 obrotowa (C), 
 dokładność pozycjonowania osi liniowych  
 powtarzalność pozycjonowania osi liniowych  
 dokładność pozycjonowania osi obrotowych  
 powtarzalność pozycjonowania osi obrotowych  
 pomiary bezpośrednie we wszystkich osiach, 
 integralne niezależne transportery wiórów, 
 wysokociśnieniowe chłodzenie wewnętrzne narzędzi 
 zbiornik cieczy smarująco-chłodzącej – 1000 litrów, 
 hydrostatyczne prowadnice na wszystkich osiach liniowych, 
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 dotykowa i bezdotykowa sonda do pomiaru przedmiotu i kontroli zużycia narzędzia, 
 system sterowania w pełni kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego 

systemami CAD/CAM UNIGRAPHICS i PRO-ENGINEER. 
1.4. Dokumentacja montażowa. Dokumentację montażową z zapotrzebowaniem na media, 

pełną dokumentację uruchomieniową, instrukcję obsługi Wykonawca dostarczy do klienta 
w nieprzekraczalnym terminie do 45 dni od podpisania umowy, oraz do zatwierdzenia  
rysunek dokładnego planowanego usytuowania centrum CNC  wewnątrz hali łącznie z 
fundamentami (jeśli są wymagane) w okresie do 30 dni od podpisania umowy. W 
przypadku koniecznych fundamentów, oferent nie wycenia fundamentów, fundamenty 
wykona Zamawiający.   

1.5. Wskazane powyżej minimalne zapisy musza być uwzględnione w karcie gwarancyjnej.  
1.6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV:  

1.6.1. 42612000-9 – Centra obróbkowe  
 

CZĘŚĆ III 
Opis przygotowania i złożenia ofert 

 
1. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi.  

1.1. Przedmiot zamówienia gotowy do pracy należy dostarczyć do KAZIMIERUK CNC 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 60-
179 Poznań, ul. Jeleniogórska 18A najdalej w terminie 28 lutego 2017 roku.  

2. Poza okresem gwarancji o którym mowa w SIWZ Cz. II pkt. 1.2 wymagana jest rękojmia, której 
okres nie może być krótszy niż 24 miesiące biegnący równocześnie z okresem gwarancji.  

3. Wymagania dotyczące wadium 
3.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 50.612,40 złotych dla Oferentów 

krajowych lub 11.979,55 euro dla Oferentów zagranicznych. 
3.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

3.2.1. pieniądzu, 
3.2.2. poręczeniach bankowych, 
3.2.3. gwarancjach bankowych, 
3.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
bankowy Zamawiającego: KAZIMIERUK CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w PKO BP numer konta dla wpłat 
w złotówkach: 53 1020 4027 0000 1102 0042 6809, numer konta dla wpłat w euro: BIC 
(SWIFT)  BPKOPLPW 38 1020 4027 0000 1302 1131 1836, z adnotacją „wadium - 
numer sprawy CNC-01/2015”. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu 
potwierdzającego dokonanie przelewu. 

3.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie 
się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

3.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna 
zawierać następujące elementy: 

3.5.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

3.5.2. kwotę gwarancji, 
3.5.3. termin ważności gwarancji w formule: „od dnia 20.01.2016 – do dnia 28.02.2016”, 
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3.5.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli 
dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 

3.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga 
złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 

3.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, 
w którym upływa termin składania ofert. 

3.8. Zamawiający zwraca wadium: 
3.8.1. wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza,  

3.8.2. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (o ile jest wymagane), 

3.8.3. niezwłocznie wadium, na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 

3.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

3.9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w 
ofercie, 

3.9.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Oferenta, którego oferta została wybrana. 

3.9.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie wniosą wadium w 
określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium. 

4. Opis sposobu przygotowania ofert 
4.1. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty wraz z załącznikami zgodnie z 

opisanymi poniżej wymogami SIWZ w formie pisemnej oraz zgodnie z formularzem 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

4.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
4.3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum). 
4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 
4.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  
4.8. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. 

4.9. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do 
pisania lub w postaci wydruku komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej 
czytelność jej treści. 

4.10. Zaoferowana przez Oferenta cena obejmować będzie wszelkie koszty związane z 
realizacją umowy. 

4.11. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, a w przypadku oferentów 
zagranicznych w euro. 

4.12. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub 
zaparafowane przez Oferenta. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, 
dopiski) powinny być podpisane przez Oferenta, natomiast cyfry należy przekreślić i obok 
napisać prawidłowo w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 
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4.13. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z 
zastrzeżeniem sytuacji opisanej poniżej). W treści oferty winna być umieszczona 
informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty. 

4.14. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Oferenta złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty 
w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią 
taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji 
numeracji stron oferty. 

4.15. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osoby upoważnione do 
reprezentowania Oferenta z wyłączeniem pełnomocnictw. Poświadczenie za zgodność z 
oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. 
wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z 
oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osoby(ę) niewymienione w dokumencie rejestracyjnym Oferenta, musi zostać 
złożone pełnomocnictwo w formie oryginału (wystawionego przez osoby wymienione we 
właściwym rejestrze) lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 

4.16. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona 
przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty 
upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich 
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co 
innego. 

4.17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
W tym przypadku Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć pełnomocnictwo do 
reprezentacji podmiotów występujących wspólnie (stanowiące oświadczenie każdego z 
podmiotów)  

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
5.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 18A, w dni 

robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 11:00 dnia 20 
stycznia 2016 r. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperty należy zaadresować 
następująco: 

Zamawiający: 
KAZIMIERUK CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 18A 
OFERTA NA: 
Dostawa bramowego centrum frezarskiego CNC do obróbki 5-cio osiowej. 
Sprawa CNC-01/2015 
Nie otwierać przed dniem 20 stycznia 2016 r., godz. 11.30 

 
5.2. Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym. 
5.3. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie, natomiast oferty przesłane drogą 

elektroniczną nie będą rozpatrywane. 
5.4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym 

dostarczenie jej na wskazane miejsce i we wskazanym terminie, odbywa się na koszt i 
ryzyko Oferenta. 
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5.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej. 
5.6. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2016 r. o godz. 11:30 w siedzibie 

Zamawiającego. 
5.7. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub ją wycofać. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed 
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być 
opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie 
wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE. 

6. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ 
6.1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

6.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający 
przekaże Oferentom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz zamieści na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ. 

6.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 

6.4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 
może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiany dokonane 
przez Zamawiającego zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej na 
której została udostępniona SIWZ. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych 
przez Oferentów, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. 

6.5. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie Dzienniku Urzędowym 
UE. 

6.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i zamieści taką informację na stronie 
internetowej, na której została udostępniona SIWZ. 

6.7. Wyjaśnienia, informacja dotycząca przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodatkowo zostaną zamieszczone na 
stronie internetowej, na której jest udostępniona Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia – www.kazimieruk.pl/fundusze-z-ue/    

6.8. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści Specyfikacji, a także pisemne odpowiedzi 
na zadane pytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

6.9. Pytania należy kierować do Pana Tomasza Kazimieruka na adres e-mail 
tomasz.kazimieruk@kazimieruk.pl  

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami wraz z 
określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów 
7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Oferenci 

przekazują pisemnie, drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień pkt 7.2 poniżej. 
7.2. Ofertę wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową) Oferent składa w 

formie pisemnej. 
7.3. Jeżeli Zamawiający lub Oferenci przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną, każda ze stron ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić 
fakt ich otrzymania. 



CNC-01/2015                                                                          9 

 

7.4. Publikacja internetowa dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania będzie miała 
miejsce na stronie www.kazimieruk.pl/fundusze-z-ue/  

8. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą. 
8.1. Termin związania ofertą to dzień 28 luty 2016 roku. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 
 

CZĘŚĆ IV 
Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty 

 
A. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, 
1.3. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedno zamówienie 
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jak określony w SIWZ, tj. 
polegające na dostawie bramowego centrum frezarskiego CNC do obróbki 5-cio osiowej 
spełniającego podobne funkcje jak określony w SIWZ. 

1.4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

1.5. posiadają sytuację ekonomiczną i finansową gwarantującą wykonanie zamówienia, 
1.6. nie są powiązani kapitałowo ani osobowo 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
B. Wykluczenie z postępowania 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania: 
1.1.  oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 

1.2. oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

1.3. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
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przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

1.4. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

1.5. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

1.6. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

1.7. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

1.8. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary; 

1.9. oferentów będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, 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) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia 
się wyroku; 

1.10. oferentów będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, 
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo, 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 - przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

1.11. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
2. Ofertę oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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3. W celu potwierdzenia braku wykluczenia z postępowania Oferenci składają oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 
C. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferenci składają: 

1.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert 

1.1.2. wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat zamówień (zadań) na środki trwałe 
i/lub wartości  niematerialnych i prawnych, a jeżeli okres prowadzonej jest krótszy – w 
tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i zakresem dostaw stanowiących 
przedmiot zamówienia tj. polegających na dostawie bramowego centrum frezarskiego 
CNC do obróbki 5-cio osiowej spełniającego podobne funkcje jak określony w SIWZ. 
W wykazie tym należy podać: rodzaj zamówienia, zakres, wartość oraz daty 
wykonania (rozpoczęcie i zakończenie) i miejsca wykonywania (nazwa, adres i telefon 
Zamawiającego) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te 
zostały wykonane należycie i terminowo zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 
1 do SIWZ. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że zamówienia te 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są w szczególności: 
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub 
świadczeń okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie 
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze oferent nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. 
a). 

1.1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, 
że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; 

1.1.4. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

1.1.5. Sprawozdanie finansowe: bilans i rachunek zysków i strat, a jeżeli podlegają one 
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 
również z opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu; w przypadku 
Oferentów niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego – zeznanie 
roczne o wysokości osiągniętych dochodów i wysokości należnego podatku PIT, za 
okres 2 ostatnich lat obrotowych (2013, 2014).   

1.1.6. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub  kapitałowych z Zamawiającym 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 

1.1.7. oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 
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1.1.8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wystawiona nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w przypadku 
wykonawców zagranicznych - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec 
nich zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

1.1.9. Oferent zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 1.1.1 - 1.1.7 lit. C 
– składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem 
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

1.1.10. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 1.1.1 – 1.1.7 lit. 
C Oferent składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w 
którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – 
wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu. 

2. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 
których mowa w punkcie 1 składa każdy z oferentów odrębnie. 

 
CZĘŚĆ V 

Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej 
 

1. Ocena Wykonawców i ofert 
1.1. Złożone na wezwanie oświadczenia i  dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert. 

1.2. Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie 
terminie, wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów. 

1.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

1.4. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1.4.1. oczywiste omyłki pisarskie, 
1.4.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
1.4.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
1.4.4. niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

1.5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy 
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

1.6. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, 
którzy złożyli oferty oraz zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie 
internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
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2. Opis sposobu obliczenia ceny 
2.1. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
2.2. Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich lub w euro z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 
2.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w zależności od tego czy Wykonawca 

będzie Wykonawcą krajowym czy zagranicznym będą prowadzone odpowiednio w złotych 
polskich albo w euro.  

2.4. Oferent poda w Formularzu Ofertowym – Załącznik Nr 4 do SIWZ cenę oferty. 
2.5. Oferent, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do 

przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być 
rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z 
rażąco niską ceną jest jej odrzucenie . 

2.6. Oferent złoży wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia 
określone w Formularzu Ofertowym. 

2.7. Wszystkie ceny określone w ofercie winny być obliczane i podane z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

3. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
sposobu oceny ofert. 
3.1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

KRYTERIA FORMALNE 
Zamawiający sprawdzi czy oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, w tym w 
szczególności warunki techniczne opisane w niniejszym SIWZ określające minimalny 
zakres techniczny w jakim powinno spełniać przewidziane do zakupu w projekcie bramowe 
wieloosiowe, wielozadaniowe, uniwersalne centrum frezarskie CNC do dokładnej obróbki 
części wielkogabarytowych w jednym zamocowaniu. Zgodność ta będzie badana z 
dołączoną specyfikacją stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ. Oferta nie spełniająca 
minimalnych warunków technicznych podlega odrzuceniu. 
Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty gdzie 
stosować będzie kryterium ceny oraz okres gwarancji. 
Przy czym kryterium tym przypisuje się następujące wagi: 
Cena oferty – 70% 
Okres gwarancji – 30% 
 
KRYTERIUM CENA OFERTY 
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana 
metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen 
przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i 
spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto 
podaną w Formularzu Ofertowym. W przypadku ofert złożonych przez oferentów 
zagranicznych Cena oferty będzie przeliczana według kursu średniego opublikowanego 
przez NBP z dnia poprzedzającego termin składania ofert. Jeżeli w dniu poprzedzającym 
termin składania ofert NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający 
dokonana odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, 
w którym NBP opublikuje wskazane informacje. 
 
Punkty będą liczone według wzoru: 
                  Cn 
C = ----------------------- x 70 (waga kryterium) 
                  Cb 
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gdzie: C – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po 
przecinku) 
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert 
Cb – cena brutto oferty ocenianej 
 
KRYTERIUM OKRES GWARANCJI 
Okres gwarancji dla zamawianego urządzenia wynosi nie mniej niż 24 miesiące. Za 
spełnienie tego warunku przyznawane jest 0 punktów. Brak zaoferowania okresu 
gwarancji lub zaoferowanie mniejszego niż minimalny określony przez Zamawiającego, 
spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 
Przedmiotem oceny w tym kryterium będzie okres gwarancji udzielony na hydrostatyczne 
prowadnice na wszystkich osiach liniowych. Do oceny poszczególnych ofert w zakresie 
okresu gwarancji zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu oferowanego 
okresu gwarancji na hydrostatyczne prowadnice na wszystkich osiach liniowych w badanej 
ofercie z najdłuższym oferowanym okresem gwarancji spośród ofert przedstawionych 
przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki 
określone w Specyfikacji.  
Okres gwarancji Oferent zobowiązany jest określić w Formularzu Ofertowym. Brak 
zaoferowania okresu gwarancji w zakresie hydrostatycznych prowadnic przez 
Zamawiającego, powoduje przyznanie ofercie 0 punktów. 
 
Punkty będą liczone według wzoru: 
                   Ob 
OG = ----------------------- x 30 (waga kryterium) 
                   On 
gdzie: OG – ilość punktów w ramach kryterium okres gwarancji (obliczana do dwóch 
miejsc po przecinku) 
Ob – okres gwarancji (liczba miesięcy) oferty badanej 
On – najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert 
 
Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru: 
S = C + P 
gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty. 
 

3.2. Oferent, który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wybrany do realizacji 
zamówienia. 

3.3. Do porównania ofert pod uwagę brana będzie cena oferty brutto. 
3.4. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części 

zamówienia. 
3.5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

a) jej treść nie odpowiada treści SIWZ;  
b)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji;  
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;  
d) została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia ;  
e) zawiera omyłki rachunkowe lub błędy w obliczeniu ceny ; 
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3.6. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich oferentów o odrzuceniu ofert, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne.  

3.7. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Oferenta nie podlegającego wykluczeniu;  
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia;  
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć;  
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 
zamówienia. 

 
CZĘŚĆ VI 

Postanowienia końcowe 
 
1. Unieważnienie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia 

postępowania bez dokonywania którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia 
istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie KAZIMIERUK CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  

2. Udzielenie zamówienia. 
2.1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom 

określonym w niniejszej Specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą. 
2.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wyniki 

postępowania. 
2.3. Oferent jest zobowiązany do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w celu podpisania umowy. Niestawienie się przez Wykonawcę może 
zostać uznane jako uchylenie się od podpisania umowy. 

2.4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania. 

2.5. W przypadku uznania za najkorzystniejszą oferty Oferentów wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda umowy 
regulującej współpracę tych podmiotów, jako warunek niezbędny zawarcia umowy o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Istotne postanowienia umowy. Istotne postanowienia umowy określa Załącznik Nr 5 do SIWZ. 
4. Informacje o zasadach wprowadzania zmian do zawartej umowy. Zamawiający nie przewiduje 

możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonany zostanie wybór Wykonawcy. 
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CZĘŚĆ VII 
Załączniki 

 
1. Załącznik nr 1 - Wykaz wykonanych podobnych zamówień. 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.  
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków. 
4. Załącznik nr 4 - Formularz Ofertowy. 
5. Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy. 
6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o spełnieniu warunków technicznych. 
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……………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy 

(pieczątka) 
 

 
 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ  
 
 

 Sprawa CNC-01/2015  
 

 
WYKAZ WYKONANYCH PODOBNYCH ZAMÓWIEŃ 

 
Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat zamówień (zadań) na środki trwałe i/lub wartości  
niematerialnych i prawnych, a jeżeli okres prowadzonej jest krótszy – w tym okresie, 
odpowiadającym swoim rodzajem i zakresem dostaw stanowiących przedmiot zamówienia tj. 
polegających na dostawie bramowego centrum frezarskiego CNC do obróbki 5-cio osiowej 
spełniającego podobne funkcje w rozumieniu pkt 1.1.1 część IVC SIWZ.  
 

Lp. 
 

Nazwa i adres 
Zamawiającego/ 

odbiorcy 
Przedmiot zamówienia Wartość 

brutto 

Termin 
wykonywania 
zamówienia 
(dd/mm/rrrr) 

1     

…     

 
Podana wartość musi dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że musi wynikać z 
jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem).  
 
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, czy zamówienia te zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. Dokumenty muszą być wystawione przez zamawiającego/odbiorcę 
zamówienia. Dopuszcza się oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze oferent nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 
powyżej.  
 
Do wykazu załączono ............ egzemplarz(e/y) dokumentów potwierdzających, że zamówienia te 
zostały wykonane należycie.  
 
 
 
………………………………… 

data 
 …………………………………………………… 

podpisy osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
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……………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy 

(pieczątka) 
 

 
 
 

Załącznik Nr 2 do SIWZ  
 
 

 Sprawa CNC-01/2015  

 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 
 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bramowego 
centrum frezarskiego CNC do obróbki 5-cio osiowej oświadczam/-y, że nie jestem/-śmy 
powiązany/i kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 1.6 część IVA SIWZ. 

 

 

 

 

………………………………… 

data 

 …………………………………………………… 

podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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……………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy 

(pieczątka) 
 

 
 
 

Załącznik Nr 3 do SIWZ  
 
 

 Sprawa CNC-01/2015  

 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bramowego 
centrum frezarskiego CNC do obróbki 5-cio osiowej oświadczam/-y, że spełniamy warunki 
określone w części IV A pkt 1 SIWZ tj.: 

1.1. posiadam/-y uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem 
zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

1.2. posiadam/-y wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, 

1.4. dysponuję/-emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

1.5. posiadam/-y sytuację ekonomiczną i finansową gwarantującą wykonanie 
zamówienia, 

 

 

 

 

 

………………………………… 

data 

 …………………………………………………… 

podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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……………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy 

(pieczątka) 
 

 
 
 

Załącznik Nr 4 do SIWZ  
 
 

 
 KAZIMIERUK CNC        

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

 60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 18A 
  

 
FORMULARZ OFERTOWY  
Sprawa CNC-01/2015 

  
 
  
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na dostawę bramowego centrum 
frezarskiego CNC do obróbki 5-cio osiowej zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę. 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i opisem oferowanego 
urządzenia, na następujących warunkach cenowych:  
 

Cena ofertowa netto  
[w złotych/euro*] 
 

……………………………………. złotych/euro* 

Podatek VAT**   
 ……………………………………. złotych/euro* 

Cena ofertowa brutto  
[w złotych/euro*] 
 

……………………………………. złotych/euro* 

*niepotrzebne skreślić 
**zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

 
1. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 

w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług.  
2. Oświadczamy, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania 

przedmiotowej umowy.  
3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia wskazanym w SIWZ w terminie do dnia …….(dd/mm/rrrr)….., (termin nie może 
przekraczać daty 28.02.2017 roku). 

4. Zobowiązujemy do dostawy urządzenia fabrycznie nowego, uruchomienie ciągu 
technologicznego, przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób technicznych. Dostarczenia 
wraz z urządzeniem wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym m.in. dokumentacji 
techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi, instrukcji BHP i innych potrzebnych do eksploatacji 
urządzenia, a także instrukcji konserwacji urządzenia i jego wyposażenia. Montaż urządzenia 
w miejscu docelowym wskazanym przez Zamawiającego, rozładunek oraz ustawienie maszyn 
na hali. 

5. Zobowiązujemy się do dostarczenia dokumentacji montażowej z zapotrzebowaniem na 
media, pełnej dokumentacji uruchomieniowej, instrukcji obsługi w nieprzekraczalnym terminie 
do 45 dni od dnia podpisania umowy, oraz do zatwierdzenia  rysunek dokładnego 
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planowanego usytuowania centrum CNC wewnątrz hali łącznie z fundamentami (jeśli są 
wymagane) w okresie do 30 dni od podpisania umowy.  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 
przygotowania oferty.  

7. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na dostarczone urządzenie na warunkach 
określonych w SIWZ na okres 24 miesięcy oraz …….. miesięcy na hydrostatyczne 
prowadnice na wszystkich osiach liniowych. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. do dnia 28 lutego 2016 roku. Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9. Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ 
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

10. Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie - bramowe centrum frezarskiego CNC do 
obróbki 5-cio osiowej - spełnia warunki techniczne określone w SIWZ i stanowiące Załącznik 
Nr 7 do SIWZ  

11. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach 
umowy.  

12. Wnieśliśmy wadium w kwocie ……………….. złotych/euro* (*niepotrzebne skreślić) w formie 
…………………… W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w części III pkt 3 
SIWZ, wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek o numerze 
…………………………………………………… prowadzonym w Banku ………………………. 

13. Zamówienia realizujemy sami/przy udziale ………. podmiotów ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia*. (*niepotrzebne skreślić).  
Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:  

Imię i Nazwisko  
 

 

Adres:  
Telefon  
Adres e-mail:  
 

 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)  
 

14. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  
 

Imię i Nazwisko  
 

 

Adres:  
Telefon  
Adres e-mail:  
 

 

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do 
reprezentacji Wykonawcy):  
Podpis  
(Czytelne imię i 
nazwisko) 

 

Parafa  

 
 
15. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. Informacje zastrzeżone jako 
tajemnica przedsiębiorstwa Oferenta złożone zostały w oddzielnej wewnętrznej kopercie z 
oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, 
jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w 
ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w 
zdaniu poprzednim, są oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem 
kontynuacji numeracji stron oferty. 

16. Oferta zawiera ……….. stron. 
17. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………............................................................... 
2) ……………………………………………............................................................... 
3) ……………………………………………............................................................... 
4) ……………………………………………............................................................... 
5) ..................................................................................................................................... 
6) ..................................................................................................................................... 
7) ..................................................................................................................................... 
 

 
 
 
………………………………… 

data 
 …………………………………………………… 

podpisy osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
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……………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy 

(pieczątka) 
 

 
 
 

Załącznik Nr 5 do SIWZ  
 
 

 Sprawa CNC-01/2015  
 

 
Istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia publicznego  

 
 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy będzie dostawa, instalacja i uruchomienie bramowego centrum 
frezarskiego CNC do obróbki 5-cio osiowej, zwanego dalej również „urządzeniem”, w zakresie i 
zgodnie z parametrami techniczno-użytkowymi określonymi w SIWZ.  

2. W ramach realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a. dostawy fabrycznie nowego przedmiotu umowy, rozładunku, umieszczenia w 

pomieszczeniu przeznaczenia, zamontowania i uruchomienia ciągu technologicznego 
pod nadzorem Wykonawcy, przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób 
technicznych w terminie do dnia ……………………………… 

b. dostarczenia Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy wszystkich niezbędnych 
dokumentów, w tym m.in. dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi, 
instrukcji BHP i innych potrzebnych do eksploatacji urządzenia, a także instrukcji 
konserwacji urządzenia i jego wyposażenia,  

c. wydania Zamawiającemu przedmiotu Umowy w stanie umówionym, 
d. dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 45 dni od podpisania umowy o udzielenie 

zamówienia dokumentacji montażowej z zapotrzebowaniem na media, pełnej 
dokumentacji uruchomieniowej, instrukcji obsługi,  

e. zatwierdzenia rysunku dokładnego planowanego usytuowania przedmiotu umowy  
wewnątrz hali łącznie z fundamentami (jeśli są wymagane) w terminie do 30 dni od 
podpisania umowy o udzielenie zamówienia, 

f. objęcia przedmiotu umowy serwisem gwarancyjnym w okresie trwania gwarancji 
jakości, a także serwisem pogwarancyjnym,  

g. przeprowadzenia procedury odbioru końcowego, 
h. przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenie z użytkowania przedmiotu umowy dla 3 

pracowników Zamawiającego. Szkolenie będzie miało miejsce nie mniej niż 10 dni 
zajęć praktycznych w miejscu instalacji, przy urządzeniu, zrealizowane nie później niż 
15 dni od daty odbioru przedmiotu umowy. 

 
§ 2 

1. Ostateczna cena sprzedaży przedmiotu umowy opisanego w pkt. 1 powyżej będzie równa 
kwocie wskazanej w ofercie, która zostanie wybrana w postępowaniu jako najkorzystniejsza i w 
wyniku, której zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia. 

2. Zapłata ceny przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w 
następujących ratach: 

a. pierwsza rata, stanowiąca zadatek na poczet realizacji zamówienia wynosząca 25% 
(słownie: dwadzieścia pięć procent) kwoty netto ceny, o której mowa w ust. 1 
powyżej, płatna w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia. 

b. druga rata, wynosząca 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) kwoty netto ceny, o 
której mowa w ust. 1 powyżej, płatna w połowie realizacji zamówienia.  
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c. trzecia rata, wynosząca 20% (słownie: dwadzieścia procent) kwoty netto ceny, o 
której mowa w ust. 1 powyżej, płatna w terminie – 3 miesięcy przed przewidzianą 
ofertą datą zrealizowania zamówienia.  

d. czwarta rata, wynosząca 20% (słownie: dwadzieścia procent) kwoty netto ceny, o 
której mowa w ust. 1 powyżej, płatna  w momencie wstępnego odbioru 
technicznego urządzenia.  

e. ostatnia rata, płatna na podstawie faktury VAT, wynosząca 10% (słownie: dziesięć 
procent) kwoty netto ceny, o której mowa w ust. 1 powyżej płatna w terminie 14 dni 
od daty ostatecznego odbioru technicznego i po przedstawieniu wszystkich 
wymaganych dokumentów. Zamawiający będzie miał prawo jednak wstrzymać się z 
zapłatą ostatniej raty w przypadku, gdy nie dojdzie do ostatecznego, 
bezusterkowego odbioru technicznego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca wystawi dokument sprzedaży – fakturę VAT zawierającą określenie cech 
indywidualnych przedmiotu umowy oraz spełniającą niezbędne wymogi formalne obowiązujące 
w dniu jej wystawienia.  

 
§ 3 

1. Wykonawca przed terminem dostawy, powiadomi Zamawiającego nie później niż na 2 (dwa) 
tygodnie i z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni o planowanym terminie wstępnego odbioru 
technicznego przedmiotu umowy w siedzibie Producenta.  

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności z  warunkami określonymi w SIWZ, Zamawiający 
może odmówić dokonania wstępnego odbioru technicznego i wezwać Wykonawcę do 
usunięcia niezgodności i ponownego przedstawienia przedmiotu umowy. Czynność 
ponownego wstępnego odbioru technicznego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
wykonania dostawy w terminie. 

3. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego po 
uruchomieniu przedmiotu umowy. 

4. Jeśli w trakcie czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady, za które odpowiada 
Wykonawca i które uniemożliwiają bezpieczną i zgodną z prawem eksploatację przedmiotu 
umowy, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia tych wad przez 
Wykonawcę. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany w terminie nie późniejszym niż 15 dni roboczych usunąć 
wady w dostarczonym wyposażeniu i sprzęcie wskazane przez Zamawiającego i zgłosić 
Zamawiającemu gotowość sprzętu do przeprowadzenia audytu potwierdzającego fakt 
naprawy. 

6. Wady nieistotne umożliwiające bezpieczną i zgodną z prawem eksploatację przedmiotu umowy 
nie mogą być podstawą odmowy dokonania odbioru prac. 

 
§ 4 

1. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,25 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień przekroczenia 
terminu. 

2. W przypadku niedotrzymania terminów napraw gwarancyjnych, o których mowa w §5 ust. 
poniżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25 % wartości netto 
przedmiotu umowy za każdy dzień przekroczenia terminu.  

3. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostanie przekazany lub przedstawiony do wydania 
Zamawiającemu lub też gdy nie będzie posiadał właściwości przedstawionych w ofercie 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy o udzielenie zamówienia bez obowiązku zapłaty 
odstępnego. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający będzie miał prawo złożyć Wykonawcy 
najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2016.  

4. Jeżeli Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy kwot w wysokości i terminie przewidzianym w § 2 
niniejszej umowy, Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki w wysokości 
ustawowej liczone od niezapłaconego wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia, licząc od 
następnego dnia po upływie terminu płatności.  
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5. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie narusza prawa 
Zamawiającego i Wykonawcy do żądania naprawienia szkody w zakresie, w jakim szkoda ta 
przekracza wysokość kary umownej.  

 
§ 5 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy na podstawie 
przepisów kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancję i rękojmię na przedmiot niniejszej umowy na 
okres 24 miesięcy, a w przypadku hydrostatycznych prowadnic na wszystkich osiach liniowych 
……… miesięcy. Czas ochrony gwarancyjnej biegnie od daty wydania przedmiotu umowy 
Zamawiającemu. Dokument gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z 
wydaniem przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych do przedmiotu umowy w okresie nie 
krótszym niż 10 lat licząc od momentu instalacji. 

4. Okres gwarancji i rękojmi ulegnie przedłużeniu o czas usuwania zgłoszonych wad, usterek i 
niedoróbek przedmiotu umowy. 

5. Wszelkie wady, usterki, niedoróbki, awarie przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancji i 
rękojmi będą przez Wykonawcę nieodpłatnie usuwane niezwłocznie w miejscu instalacji 
przedmiotu umowy, przy czym czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie może przekroczyć 
24 godzin licząc od momentu zgłoszenia telefonicznie lub mailowo. 

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad, usterek, awarii, niedoróbek oraz braku 
reakcji na zgłoszenie usterki w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Zamawiający ma prawo 
do zlecenia wykonania w/w czynności innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
utraty uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi. 

 
§ 6 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie 
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach: działania siły 
wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i 
inne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy. Zmiana terminu 
skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania. 

 

 

………………………………… 
data 

 …………………………………………………… 
podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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……………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy 

(pieczątka) 
 

 
 
 

Załącznik Nr 6 do SIWZ  
 
 

 Sprawa CNC-01/2015  

 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA   
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bramowego 
centrum frezarskiego CNC do obróbki 5-cio osiowej oświadczam/-y, że nie podlegam/-y 
wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w części IVB pkt 1 SIWZ. 

 
 

 

 

 

 

………………………………… 

data 

 …………………………………………………… 

podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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……………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy 

(pieczątka) 
 

 
 
 

Załącznik Nr 7 do SIWZ  
 
 

 Sprawa CNC-01/2015  

 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 

Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie - bramowe wieloosiowe, wielozadaniowe, 
uniwersalne centrum frezarskie CNC do dokładnej obróbki części wielkogabarytowych w jednym 
zamocowaniu spełnia następujące warunki techniczne określone w SIWZ i wskazane poniżej: 
 
KRYTERIA TECHNICZNE STAWIANE 

PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 
OFERTA 
SPEŁNIA 

UZASADNIENIE POTWIERDZAJĄCE 
SPEŁNIENIE KRYTERIÓW: 

minimalna przestrzeń obróbcza – X = 
6 000 mm, Y = 4 000 mm, Z = 1 500 
mm, Z + W = minimum 2 000 mm, 

TAK/NIE 
 

wysokość przejścia – do 3 000 mm, TAK/NIE  
szerokość przejścia – 3 000 mm, TAK/NIE  
wymiary stołu – minimum  2 500 x 
5 000 / 2 800 x 5 000 mm, TAK/NIE  

obroty wrzeciona – minimum 6 000  
obr/min, TAK/NIE  

moc napędu głównego /wrzeciono – 63 
kW, TAK/NIE  

moment obrotowy – 1500 Nm, TAK/NIE  
posuwy robocze w osiach X; Y; Z  - 30 
m/min TAK/NIE  

posuwy szybkie w osiach X; Y; Z  - 30 
m/min, TAK/NIE  

automatycznie wymienne głowice z 
możliwością obrotu w osi C +/– 2000 
(położenie od pionowego do 
poziomego bezstopniowe),  

TAK/NIE 

 

do obróbki 5-ciostronnej i 5-cioosiowej 
symultanicznej, TAK/NIE  

magazyn narzędzi – 200 pozycyjny,  TAK/NIE  
5 osi sterowanych numerycznie – 4 
liniowe (X, Y, Z i W) i 1 obrotowa (C), TAK/NIE  

dokładność pozycjonowania osi 
liniowych,  TAK/NIE  

powtarzalność pozycjonowania osi 
liniowych,  TAK/NIE  

dokładność pozycjonowania osi 
obrotowych,  TAK/NIE  

powtarzalność pozycjonowania osi 
obrotowych,  TAK/NIE  

pomiary bezpośrednie we wszystkich 
osiach, TAK/NIE  

integralne niezależne transportery TAK/NIE  
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wiórów, 
wysokociśnieniowe chłodzenie 
wewnętrzne narzędzi, TAK/NIE  

zbiornik cieczy smarująco-chłodzącej – 
1000 litrów, TAK/NIE  

hydrostatyczne prowadnice na 
wszystkich osiach liniowych, TAK/NIE  

dotykowa i bezdotykowa sonda do 
pomiaru przedmiotu i kontroli zużycia 
narzędzia, 

TAK/NIE 
 

system sterowania w pełni 
kompatybilny z posiadanymi przez 
Zamawiającego systemami CAD/CAM 
UNIGRAPHICS i PRO-ENGINEER. 

TAK/NIE 

 

 
 

 

 

 

 

 

………………………………… 

data 

 …………………………………………………… 

podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 
 


