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Ogłoszenie nr 510012408-N-2019 z dnia 21-01-2019 r.  

 
Instytut Elektrotechniki: Dostawa kompozycji epoksydowej. 

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: 502252-N-2019  
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 kompozycji epoksydowej.  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZK-zp.293.1.2019  
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 kompozycji epoksydowej przeznaczonej do produkcji wyrobów elektroizolacyjnych 
(profili szkło-epoksydowych) na potrzeby energetyki i elektrotechniki. Wymagania techniczne 
Żywica epoksydowa + utwardzacz bezwodnikowy Parametry: Temperatura zeszklenia: PN-EN 
61006, Tg>110°C. Lepkość: PN-EN ISO 3219, 3000-5000 mPa*s w 25oC. Wytrzymałość na przebicie: 
PN-EN 60243, >20 kV/mm. Współczynnik strat dielektrycznych: IEC 60250, tgδ<0,02. Absorpcja 
wody: PN-EN ISO 62, <0,2% (wagowo). Czas życia kompozycji: ok. 8 godz. w warunkach 
pokojowych. Czas żelowania: ok. 35 min. w temp.150°C . Kompozycja składająca się z max. 3 
składników w stanie płynnym, które po zmieszaniu w proporcjach określonych przez Wykonawcę 
utworzą mieszaninę o parametrach określonych powyżej. Kompozycja będzie stosowana do 
produkcji profili szkło – epoksydowych klasy F metodą pultruzji z wykorzystaniem włókna 
szklanego w postaci rowingu. Wygląd zewnętrzny Składniki kompozycji powinny stanowić 
jednorodną ciecz pozbawioną wtrąceń i zanieczyszczeń.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części: nie  
II.5) Główny Kod CPV: 19522100-2 
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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) - Brak ofert w wyznaczonym terminie.  

 
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. --  
 


