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              Ogłoszenie z dnia 2012-06-13 
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na  dostawę zrobotyzowanego stanowiska 
do spawania w związku z realizacją projektu: 

 
,,Podniesienie konkurencyjności firmy HAK-POL poprzez zakup robota do 

spawania’’ 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,  

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość,  Działanie III.2 
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Z P.H.U. HAK-POL Sylwester Imioła 
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kazimierza Wielkiego 34/7 
Zakład Produkcyjny: 96-111 Kowiesy, Chojnata 23A 
NIP 835-100-69-95 
REGON 750473189 

 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.hakpol.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność 
gospodarczą, małe przedsiębiorstwo 
 

II.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
 
WdroŜenie innowacyjnej technologii spawania poprzez zakup zrobotyzowanego stanowiska 
spawalniczego.  

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
 
W związku z realizacją projektu ,,Podniesienie konkurencyjności firmy HAK-POL poprzez 
zakup robota do spawania’’ firma zamierza zakupić zrobotyzowane stanowisko do spawania.  
 
Na wyposaŜenie planowanego do zakupu zrobotyzowanego stanowiska do spawania powinny 
się składać: 

• Robot do spawania (udźwig od 3 do 9 kg, zasięg ramienia – od 1900 cm do 2000 
cm), 

• Układ sterowania (panel programowania, port USB i karty do komunikacji, 
oprogramowanie systemowe kontrolera) 

• Pozycjoner (dokładność pozycjonowania od 0,02 mm do 0,08 mm), 
• Osprzęt do aplikacji spawalniczych (źródło spawalnicze, palnik spawalniczy, podajnik 

drutu, stacja automatycznego czyszczenia palnika z układem korekcji punktu TCP) 
• System bezpieczeństwa (moduł kontrolny, panel operatora, bariera świetlna pionowa, 
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obwód bezpieczeństwa) 
• Przyrządy spawalnicze, 
• Kabina spawalnicza z zabezpieczeniami, 
• Jednostka filtracyjna do gazów spawalniczych oraz okap. 

 
W ramach ceny ofertowej dotyczącej wdroŜenia zrobotyzowanego stanowiska do 
spawania dostawca powinien uwzględnić : opracowanie projektu technicznego kabiny 
wraz z rozmieszczeniem w niej urządzeń, zaprojektowanie techniki bezpieczeństwa oraz 
zaprojektowanie przyrządów montaŜowo-spawalniczych, wykonanie konstrukcji kabiny z 
instalacją filtrowentylacyjną, wykonanie konstrukcji metalowej obrotników i manipulatorów, 
montaŜ napędów i sterowania do obrotników i manipulatorów, połączenie sterowania robota 
z obrotnikami i manipulatorami,  z urządzeniem spawalniczym i techniką bezpieczeństwa, 
wykonanie przyrządów montaŜowo– spawalniczych, wykonanie oprogramowania uŜytkowego 
dostosowanego do indywidualnych potrzeb firmy, dostawę i montaŜ w hali montaŜowo-
produkcyjnej oraz wdroŜenie do produkcji. 
 
Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, posiadać jakość i wyposaŜenie spełniające 
wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia  oraz odpowiadać 
wymaganiom Polskich Norm. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu 

zamówienia, w tym wszystkich rzeczy uŜytych do jego wykonania w zakresie określonym w 

ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

 
Oferowany sprzęt powinien spełniać kryteria innowacyjności w zakresie oferowanej 
technologii spawania (innowacyjność przynajmniej w skali kraju). Zrobotyzowane stanowisko 
do spawania powinno być oferowane na rynku nie wcześniej jak od 2011r.Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia stosownej opinii o innowacyjności oferowanego urządzenia 

wydanej przez jednostkę naukowo-badawczą. 
Opinia o innowacyjności powinna być sporządzona przez jednostkę naukową w rozumieniu 
art. 2 pkt. 9, z wyłączeniem lit. g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. 2004 r., nr 238, poz. 2390 z późn. zm.), tj. 
- jednostkę naukową prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, 
takie jak: 
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, 
b) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, 
c) jednostki badawczo – rozwojowe, 
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, 
e) jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo – rozwojowej, 
f) Polska Akademie Umiejętności, 
lub przez: 
a) centrum badawczo – rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych 
formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. 2005 r., Nr 179, poz. 1484); 
b) stowarzyszenie naukowo – techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branŜowa izbę 
gospodarcza, które nie są powiązane z przedsiębiorcą, a ich zakres działania jest 
związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku. 
 

II.1.4) Specyfikacja techniczna zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego 
planowanego do zakupu: 
1. Robot do spawania  
Parametry:  
• Udźwig ramienia od 3 do 9 kg 
• Zasięg od 1900 cm do 2000 cm 
• Dokładność pozycjonowania: wynoszącą od 0,02 do 0,08 mm 
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• Główne zastosowanie: Spawanie łukowe 
• Manipulator minimum sześcioosiowy  
• Osprzęt spawalniczy przeprowadzony w górnym ramieniu robota bezpośrednio do 

uchwytu spawalniczego 
 
Układ sterowania  
 
W skład układu powinny wchodzić: 
• Panel programowania  
Rozmiar -  6,5’’ ekran, kolorowy i dotykowy ekran 
WyposaŜony w polskie menu i intuicyjny sposób obsługi i programowania 
• Port USB na płycie czołowej układu sterowania 
• Karty do komunikacji 
Digtal I/O (cyfrowa karta do komunikacji 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych 24V 
• Oprogramowanie systemowe kontrolera wyposaŜone w funkcje: 
- koordynacji ruchu 3 osiowego pozycjonera z robotem; 
- moŜliwość uzaleŜnienia zdarzeń systemowych (np. wystawienie sygnału cyfrowego) od 

pozycji punktu centralnego manipulatora (punkt centralny narzędzia wyznaczany 
przez cztery pozycje narzędzia – np. TCP); 

-  komunikacja między wszystkimi urządzeniami przyłączonymi do jednostki centralnej; 
-  moŜliwość ustawienia przerwy w pracy (po osiągnięciu zadanego limitu); 
-  moŜliwość kontroli procesu pracy i jego uzaleŜnienie od prędkości punktu centralnego 

robota; 
-  koordynacja wszystkich zdarzeń w procesie spawania z pozycjami punktu 

centralnego; 
-  moŜliwość określenia stref pracy manipulatorów (funkcja pozwalająca na ustalenie 

sześciennej lub sferycznej strefy pracy manipulatorów - zapobiega zdarzeniu aby 
punkt centralny robota znalazł się poza tą strefą); 

-  statyczny system wyszukiwania spoiny; 
-   pozwalające na kontrolę procesu spawania (m.in. pracy źródła spawalniczego, 

zajarzenia  łuku, podajnika drutu); 
- programowy system wykrywania kolizji; 
- system wyszukiwania początku spoiny i system śledzenia (wykrywania) spoiny 

(poprzez pomiar parametrów łuku zwarciowego); 
- zdalny serwis – modem do zdalnej diagnozy i monitorowania pracy robota. 
 
2. Pozycjoner  
Minimalne dopuszczalne obciąŜenie – od 250 kg do 600 kg (na stronę) 
Maksymalna średnica obracanego detalu – od ø1000 mm do ø1200 mm 
Maksymalna długość – od 1800 mm do 2000 mm 
Maksymalna szerokość stołu – od 1000 mm do 1200 mm 
Pozycjoner dwu- lub trzyosiowy, z dwoma osiami roboczymi po stronach belki nośnej i 

mechanizmem wymiany stanowisk.  
Pozycjoner z manipulatorem posadowione na wspólnej płycie montaŜowej. 
 
3. Osprzęt do aplikacji spawalniczych 
• Źródło spawalnicze  
Zakres napięć – od 15 do 34 V lub większy 
Zakres prądu – od 25 do 500 A lub większy 
Metody spawania MIG/MAG 
• Palnik spawalniczy 
Chłodzony cieczą  
Zabudowany w ramieniu robota 
Obrót palnika o 3600 
 
• Podajnik drutu  
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• Stacja automatycznego czyszczenia palnika z układem korekcji punktu 
centralnego robota 

Stacja wyposaŜona w urządzenie do automatycznej kalibracji i korekt punktu 
centralnego narzędzia. 

4. System bezpieczeństwa 
-  moduł kontrolny, panel operatora, bariera świetlna. 

5.    Przyrządy spawalnicze – minimum 2 kpl. (oprzyrządowanie mocujące spawane 
detale haka) – wg dołączonych rysunków (rysunki do pobrania pod adresem: 
www.hakpol.pl/rysunki_do_robota.zip). 

6. Kabina spawalnicza z zabezpieczeniami (ściany panelowe, bariera 
bezpieczeństwa). 

 
7. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa dotycząca obsługi stanowiska 
 
8. Jednostka filtracyjna do gazów spawalniczych oraz okap. 

• wydajność wentylatora minimum 1500 m3/h 
 

9. Gwarancja – minimum 24 miesiące 

10. Serwis –szybkość reakcji serwisu maksymalnie 24 godz. od zgłoszenia.  

W okresie gwarancji czynności serwisowe gratis + koszty materiałów eksploatacyjnych i 
części nie podlegających gwarancji. 
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie 
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie 
 
II.2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : 
Termin zakończenia realizacji całości zamówienia – nie później jak 4 miesiące od dnia 
podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia. 
 
 
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 
 
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków:  

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego 
zamówienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;. 
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• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu:  

W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Ŝąda:  

 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej , jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,  

 
W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego, Zamawiający Ŝąda: 

 
1. Opisu zaoferowanego przedmiotu zamówienia, z którego jednoznacznie wynika, Ŝe 
zaoferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry 
określone w SIWZ wraz z Opinią o innowacyjności. 
 
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika dokumentów 
rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby przez osoby nie wpisane 
do dokumentów rejestracyjnych. 
 

3. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeŜeń.  

 
4. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do 
podpisania umowy odpowiednio do zakresu własnej oferty, oraz zgodnie z treścią własnej 
oferty. 

 Ocena dokonywana będzie na podstawie treści w/w dokumentów, zgodnie z formułą 
spełnia – nie spełnia. 

 
IV. PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg. 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena – 100%. 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.3.1) Termin składania ofert: 29.06.2012r,  
miejsce: Sekretariat firmy HAK-POL, 96-111 Kowiesy, Chojnata 23A 
IV.3.5) Termin otwarcia ofert: 29.06.2012r, 
 
IV.3.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 
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IV.3.7) Sposób przygotowania oferty 
Oferty powinny zostać złoŜone w 1 egzemplarzu w formie pisemnej (pocztą, kurierem lub 
osobiście), podpisane przez upowaŜnione osoby. 

ZłoŜona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty: 
- Oferta sporządzona według wzoru zawartego w SIWZ, 
- Formularze i dokumenty dotyczące informacji o spełnieniu warunków udziału zgodnie z pkt. 

2 SIWZ. 
 
Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim.  
 
Oferta powinna zostać zaadresowana: 
Z P.H.U. HAK-POL Sylwester Imioła 
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A 
i opisana w następujący sposób „Oferta na dostawę zrobotyzowanego stanowiska 
spawalniczego’’.   

Oferta powinna posiadać swój identyfikator, w postaci pieczęci firmy - Wykonawcy 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłoŜeniem oferty. 
 

IV.3.8) Sposób obliczania ceny 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszystkie elementy składające się na 
wykonanie zamówienia. 
W całkowitej cenie ofertowej przedłoŜonej przez Wykonawcę powinny zostać uwzględnione 
równieŜ: wszelkie cła, podatki, wszelkie usługi (w tym transport). 
Cena całkowita podana przez Wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy 
podlegała waloryzacji.  
 

Kryterium oceny ofert będzie: 
• cena (waga 100%)  

• ilość punktów = (najniŜsza oferowana cena / oferowana cena) X 100 

Maksymalna ilość punktów - 100.  
 
       
 
 
 
 

………………………………………………… 
       (w imieniu Zamawiającego) 


