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Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 
http://www.portal.uzp.gov.pl
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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

● Zamieszczanie obowiązkowe 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

● Zamówienia publicznego 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

● Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007 Pozycja 

26490 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Adres pocztowy:
ul. Wrocławska 37a
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Kraków 30-011 małopolskie
Telefon: Fas:
(012)6339192 (012)6339490

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka badawczo-rozwojowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

n.i) OPIS

IŁ 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa centrum obróbkowego do szybkiej obróbki HSC

D. 1.2) Rodzaj zamówienia:      <*   Dostawy II. 

1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa centrum obróbkowego do szybkiej 
obróbki HSC z systemem sterowania CNC, zwanego dalej centrum obróbkowym 
oraz uruchomienie centrum obróbkowego. Centrum obróbkowe
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powinno umożliwiać realizację obróbki toczeniem i frezowaniem z wysokimi 
prędkościami skrawania. Centrum obróbkowe powinno być wyposażone w 
głowicę rewolwerową z narzędziami napędzanymi obrotowymi, a oprócz 
sterowanych podstawowych osi liniowych X i Z powinno posiadać sterowaną 
oś liniową W z wrzecionem przechwytującym oraz sterowane osie liniową Y i 
obrotową C umożliwiające wykonywanie tzw. wierszowania i innych złożonych 
operacji frezarskich zarówno wzdłuż obwodu przedmiotu, jak i od jego czoła. 
Centrum obróbkowe powinno spełniać wymagania dotyczące obrabiarek CNC, 
w tym ich dokładności geometrycznej, dokładności i powtarzalności 
pozycjonowania, dokładności posuwów, prędkości i interpolacji, dokładności 
testowych wyrobów, czasów wymiany narzędzi, odkształceń termicznych, emisji 
hałasu i poziomu drgań - tolerancje i najwyższe dopuszczalne wartości powinny 
zawierać się w granicach określonych w normach dla centrów obróbkowych o 
zwykłej dokładności (PN-ISO 10791 - Części, l, 3,7 i ISO 10791 - Parts: 2, 
8,12). Centrum obróbkowe powinno: - zapewniać największą średnicę toczenia 
co najmniej 350 mm i największą długość toczenia co najmniej 510 mm, - 
posiadać prędkość napędu głównego do operacji tokarskich - co najmniej do 
5000 obr/min, - być wyposażone w drugie wrzeciono tokarskie (tzw. 
przechwytujące) z prędkością napędu co najmniej do 6000 obr/min, - posiadać 
głowicę rewolwerową z napędem dla narzędzi obrotowych o prędkości 
obrotowej co najmniej do 4500 obr/min, - umożliwiać dokładne pozycjonowanie 
wrzeciona przedmiotowego (oś C - minimalny kąt indeksowania 0,001 stopnia), 
- być wyposażone w system sterowania CNC w zakresie operacji tokarskich i 
frezarskich (sterowanie w 5-ciu osiach X, Y, Z, W i C). W zakresie 
programowania obróbki system sterowania CNC powinien zapewniać: - ciągłe 
sterowanie w 2 osiach (XZ) w zakresie operacji tokarskich, - ciągłe sterowanie 
w 3 osiach (XYZ) w zakresie operacji frezarskich, - kompensację położenia, 
promienia i długości narzędzia, - kontrolę prędkości skrawania (G96), - 
nacinanie gwintu ze zmiennym skokiem, - programowanie parametryczne, - 
makroinstrukcje i podprogramy. Ponadto układ CNC powinien zapewniać: - 
realizację programów obróbki w kodzie ISO, - programowanie w języku 
dialogowym, -symulację 3D, - pomiar położenia narzędzia, - kontrolę czasu 
pracy narzędzia.

H.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny
Główny przedmiot        29.41.20.00-0 
Dodatkowe przedmioty

II. l .5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie 
zamówienia i części

Wartość 798000.00  Waluta PLN 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

● Przetarg nieograniczony 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej <* 

Tak Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

Nr projektu WKP1/1/4/2/1/2004/72/72/154 Program SPO-WKP 1.4.2 
-Doposażenie laboratoriów Instytutu Obróbki Skrawaniem świadczących 
specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ Nr: NAZWA

V.l) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:    27/06/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:    l

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:
APX Technologie Spółka z o.o.
Adres pocztowy:
Al. Jerozolimskie 424A
Miejscowość:
Pruszków

Kod pocztowy:
05-800

Kraj/woj ewództwo: 
mazowieckie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE 
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    798000 00

Oferta z najniższą ceną:   798000.00/Oferta z najwyższą ceną:   798000.00

Waluta:   PLN

Publikacja ogłoszenia       j        Korekta ogłoszenia       |      
Przerwanie sesji Wydruk strony
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Potwierdzenie

Ogłoszenie zostanie wkrótce umieszczone

na portalu UZP
z numerem 124834-2007

Zamknij
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