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ZPH 4120.8.2021 

 

Dotyczy projektu: „Zakupu zestawu maszyn do produkcji elementów ze styropianu 

wykorzystanych przy produkcji monolitycznych kinet i szczelnych przejść w studniach 

kanalizacyjnych”.  

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach składa zapytanie na dostawę 

zestawu maszyn do produkcji elementów styropianowych wykorzystywanych przy 

produkcji  szczelnych przejść oraz kinet monolitycznych w kręgach. 

2. Wycinane elementy to kanały główne przejścia o średnicach do DN 1500mm, kanały 

dolotowe z wyciętym połączeniem z kanałem głównym, zacięte zgodnie ze średnicą 

zewnętrzną ścian studni oraz pod określonym kątem z możliwością cięcia w płaszczyźnie 

pionowej oraz poziomej  z zachowaniem kąta nachylenia. 

3. Zestaw maszyn ma składać się z: 

a) Plotera Termicznego - jest to ploter CNC sterowany komputerowo, przeznaczony do 

wycinania, modelowania brył 3D, w materiale takich jak styropian, rama i elementy 

stolika profile aluminiowe o podwyższonej wytrzymałości i sztywności. Sterownik 

elektroniczny. Komunikacja za pośrednictwem portu USB. 

- Długość drutu tnącego nie mniejsza niż 230 cm; 

- Wysokość pola pracy nie mniejsza niż 230cm; 

- Długość  pola pracy nie mniejsza niż 230cm; 

- Zasilanie 230V/50Hz; 

- Moc nie mniejsza niż 800W; 

- Grubość  drutu  tnącego 0,25mm; 

- Komunikacja Port USB; 

- Ilość silników  krokowych nie mniejsza niż 6 sztuk; 

b) Podcinarki do stożków - jest to maszyna z ramą z profili aluminiowych o podwyższonej 

wytrzymałości ze stołem obrotowym gdzie stół obrotowy napędzany jest za pomocą 

przekładni, przez silnik z regulacją prędkości obrotowej falownikiem. Sterowane z 

komputera. 

- Średnica stołu obrotowego 80cm; 

- Długość drutu tnącego nie mniejsza niż 1200 mm; 

- Kąt pochylni drutu tnącego /poziomy  6° 

- Długość drutu tnącego (pionowego) nie mniejsza niż 230 cm; 

- Kąt pochylni drutu pionowego  10° 

- Drut kształtowy / do wycinania kanałów łukowych / długość całkowita 1200mm 

c) Sygnalizacji świetlnej  i dźwiękowej. 

d) Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej w języku polskim oraz wszelkich dopuszczeń do 

eksploatacji. 

e) Dodatkowo w ramach dostawy wykonawca ma przeprowadzić szkolenia 

pracowników w zakresie obsługi i drobnych napraw. 

4. Wymagana gotowość serwisowa w przypadku awarii: 

a) nie dłużej niż 48 godzin (dni robocze); 

b) natychmiastowe konsultacje telefoniczne w drobnych awariach i usterkach. 

5. Minimalny okres gwarancji 15 miesięcy. 
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6. Ofertę należy złożyć w terminie do 09 marca 2021 roku. Oferty złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

7. Termin wykonania zamówienia: 10 tygodni od daty podpisania umowy. 

8. Kryteria oceny oferty: cena 100 %.  

Prosimy o podanie ceny netto i brutto. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie 

zobowiązania wykonawcy i zawiera wszystkie koszty. 

9. Złożona oferta jest ofertą ostateczną i nie podlega negocjacji. 

10. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do 

podpisania umowy. 

11. Zamawiający, składający ofertę akceptuje postanowienia umowy, zawarte we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik do zapytania. 

12. Osoba uprawniona do kontaktu: Aleksander Leoniuk 

13. Oferty należy składać drogą pocztową, na adres Zamawiającego (ul. Armii Krajowej 26, 

17-300 Siemiatycze), faksem (85 655 25 77) lub na adres e-mail 

sekretariat@pksiemiatycze.pl. 

 

Wzór umowy - Załącznik nr 1. 

 

mailto:sekretariat@pksiemiatycze.pl

