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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ursus.com

Lublin: Zakup i dostawa drukarki 3D dla URSUS S.A.
Numer ogłoszenia: 78120 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: URSUS S.A. , Ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin, woj. lubelskie, tel. 22 506 55 00, faks 22
506 55 35.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursus.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Akcyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa drukarki 3D dla URSUS S.A..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i
dostawa drukarki 3D sztuk 1 Urządzenie powinno być wykonane z najwyższej jakości komponentów,
wyposażone w unikalne rozwiązania technologiczne podwyższające komfort użytkowania i jakość pracy,
platforma robocza z innowacyjnym autolevellingiem i 4 punktową stabilizacją, opcja wymiany filamentu w trakcie
wydruku, możliwość wykonywania kolorowych modeli, system redukcji wibracji, wbudowany panel LCD,
elektronika wykona na płytce czterowarstwowej, ekstruder z osłoną elementów grzejnych, platforma robocza
podgrzewana grzałką silikonową 150W, oświetlenie kierunkowe wydruku. Drukarka powinna być dostarczona do
klienta jako produkt skalibrowany i gotowy do użytku. Powinna zostać wyposażona w zestaw akcesoriów i 2kg
filamentu. Ponadto wymaga się następujących funkcji. Autolevelling drukarka dostosowuje wysokość dyszy nad
platformą roboczą, zapewniając idealne przyleganie wydruku do stołu. Algorytm ustawień zapewnia
automatyczną kalibrację platformy roboczej oraz kompensację jej krzywizny. Oświetlenie drukarki kierunkowe
oświetlenie platformy roboczej, wyłącza się automatycznie po zakończeniu wydruku. Opcja wymiany filamentu w
trakcie druku prosty sposób na wykonywanie kolorowych wydruków. Dedykowana elektronika na płytce 4
warstwowej zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła ze sterowników silników krokowych, zintegrowanych z płytą
główną. To rozwiązanie zapewnia ich wyższą sprawność i żywotność. PLA, ABS, Guma, Nylon, Laywood,
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Laybrick szeroki wybór materiałów, zapewniających różnorodne właściwości i zastosowanie wydrukowanych
modeli. Estruder z osłoną elementów grzejnych stanowi dodatkową ochronę przed poparzeniem.
Oprogramowanie umożliwiające przekształcenie zaprojektowanego modelu w formacie STL lub OBJ w obiekt
przygotowany do druku. Posiada ustawienia (tzw. profile wydruku) dedykowane drukarce 3D i firmowym
filamentom (materiałom do druku). Podgrzewana platforma robocza zapobiega zbyt szybkiemu chłodzeniu i
kurczeniu się materiału, umożliwia wydruk z filamentu ABS. Precyzyjne i stabilne prowadzenie elementów
ruchomych osi XYZ z wykorzystaniem prowadnic szynowych oraz śrub kulowych. Minimalny okres gwarancji
zaproponowanej drukarki 3D musi wynosić minimum 24 miesiące. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy gwarancyjne wymagane przez producenta drukarki. Przedmiot
zamówienia będzie stanowił przedmiot umowy leasingu finansowego, którego zakup sfinansuje wskazany przez
Zamawiającego Leasingodawca (zwany też Kupującym) i przekaże go do użytku Zamawiającemu jako
Leasingobiorcy na warunkach zgodnych z zawartą między stronami leasingu umową leasingową. 1. Wykonawca
zobowiązuje się do sprzedaży przedmiotu zamówienia wskazanemu przez Zamawiającego Leasingodawcy na
zasadach i warunkach określonych w niniejszym postępowaniu i złożonej ofercie. 2. Zamawiający nie nabędzie
bezpośrednio przedmiotu zamówienia od Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zbycia przedmiotu
zamówienia, na rzecz wskazanego przez Zamawiającego Leasingodawcy. Umowa sprzedaży zostanie zawarta
pomiędzy Wykonawcą a Leasingodawcą (Kupującym) z udziałem Zamawiającego. Faktura za wykonanie
przedmiotu zamówienia zostanie wystawiona na Leasingodawcę (Kupującego). 4. Niniejsze postępowanie
prowadzone jest ze skutkiem na rzecz podmiotu trzeciego, tj. wyłonionego przez Zamawiającego Leasingodawcy.
5. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do
zbycia przedmiotu zamówienia wskazanemu przez Zamawiającego Leasingodawcy na zasadach umowy
sprzedaży i na warunkach złożonej oferty. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod
warunkiem zastosowania materiałów i urządzeń posiadających parametry techniczne, technologiczne,
eksploatacyjne i użytkowe nie gorsze niż materiały i urządzenia zawarte w SIWZ. W przypadku zastosowania
alternatywnych urządzeń i materiałów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w sposób nie budzący
żadnych wątpliwości, że zaproponowane przez niego materiały i urządzenia w pełni spełniają wszystkie
parametry urządzeń i materiałów zawartych w SIWZ..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany
wykazać w sposób szczególny. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu ww. warunku poprzez
oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku
udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu ofertowym, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej jednej dostawy drukarki 3D. Zamawiający
dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu
według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę wykazu
dostaw wraz z podaniem ich przedmiotu, dat ich wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy
zostały wykonane oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających należyte
wykonanie dostaw (wymóg przedstawienia stosownych referencji lub innych dowodów). Z treści
załączonego do oferty Wykonawcy wykazu i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania
przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany
wykazać w sposób szczególny. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu ww. warunku poprzez
oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku
udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany
wykazać w sposób szczególny. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu ww. warunku poprzez
oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku
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udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany
wykazać w sposób szczególny. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu ww. warunku poprzez
oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku
udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
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że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwa

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - Termin wykonania zamówienia - 10
3 - Okres gwarancji - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ursus.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URSUS S.A. 20-209 Lublin, ul.
Frezerów 7.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2016
godzina 14:00, miejsce: ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin (sekretariat Zarządu - drugie piętro)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Przetarg realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w
ramach projektu: Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników
rolniczych, numer POIR.01.01.02-00-0086/15.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
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Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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