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Ogłoszenie nr 500238088-N-2018 z dnia 04-10-2018 r.  
 

Instytut Elektrotechniki: Dostawa zestawu maszyn CNC. 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 620391-N-2018  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Instytut Elektrotechniki, Krajowy numer identyfikacyjny 3790200000, ul. Pożaryskiego  28, 
04703   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 112 52 05, e-mail iel@iel.waw.pl, 
faks 22 112 54 44.  
Adres strony internetowej (url): www.izolatory.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: Instytut badawczy  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa zestawu maszyn CNC.  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  ZK-zp.293.18.2018  
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:  
Dostawa nowego (nieeksploatowanego i nienoszącego śladów użytkowania) Zestawu maszyn CNC, 
składającego się z Pionowego Centrum Frezarskiego CNC i Tokarki CNC. Pionowe Centrum 
Frezarskie CNC: Przeznaczenie: Na frezarce będą obrabiane stalowe elementy form i innych detali 
w szczególności płaskie płyty metalowe o twardości do 35 [HRC] i elementy z metali kolorowych. 
Ponadto Pionowe Centrum Frezarskie musi posiadać możliwość nacinania gwintów oraz możliwość 
frezowania kształtowego w pełni w trzech osiach. Tokarka CNC: Przeznaczenie: Na tokarce będą 
toczone elementy za pomocą przelotowego wrzeciona z długiego wałka oraz toczenie kształtu 
zewnętrznego a także centryczne otwory przelotowe lub nieprzelotowe z podcięciem 
wewnętrznym. Ponadto Tokarka CNC musi posiadać możliwość nacinania gwintów zewnętrznych  
i wewnętrznych oraz możliwość toczenia kształtowego. Obrabiane elementy będą stalowe  
o twardości do 35 [HRC] oraz wykonane z metali kolorowych.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części: nie  
II.5) Główny Kod CPV: 42621100-6 
Dodatkowe kody CPV: 42623000-9  
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SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie 
III.3) Informacje dodatkowe:  
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie / część zostało unieważnione 
tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych - brak ofert w postępowaniu.  

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  
IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


