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Ogłoszenie nr 500236475-N-2018 z dnia 02-10-2018 r.  
 
 

Warszawa: Dostawa okuć z brązu. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -  
 
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania: nie  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej: nie  
Informacje dodatkowe:   
 
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 okuć z brązu.  
Numer referencyjny  ZK-zp.291.9.2018  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu 
technicznego 
II.2) Rodzaj zamówienia  
Dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):  
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa metalowych okuć 
przeznaczonych do mocowania na końcach prętów szkło-epoksydowych w kompozytowych 
izolatorach liniowych (LTKc). Okucia mocowane są na pręcie poprzez zaciskanie i służą do 
przenoszenia obciążeń mechanicznych przez izolator. Skład chemiczny: BA 1032. Wytrzymałość na 
rozciąganie Rm: PN-H -87026. Granica plastycznośći Rp0,2: PN-H -87026. Wydłużenie przy 
zerwaniu A: PN-H -87026. Twardość wg. Brinella PN-H -87026.  
II.5) Główny Kod CPV: 31230000-7  
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
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SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:  
Zamówienie z wolnej ręki 
III.2) Podstawa prawna  
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.  
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami:  
Uzasadnienie prawne: Dostawa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn 
technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie faktyczne: Klient, który złożył zamówienie 
na izolatory LTKc wystosował oświadczenie, w którym zastrzegł, że wykonawcą okuć 
montowanych w izolatorach musi być Fabryka Armatur "Swarzędz" Sp. z o.o.  
 
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 


