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Gliwice, dnia 09.07.2021 r 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

WYKONANIE STANOWISKA DO POMIARU GRUBOŚCI BLACH 

WALCOWANYCH NA GORĄCO, NA WALCARCE DUO 

W trybie przetarg nieograniczony 
 
  
 
  

 

Zamawiający: 

 

W a l c o w n i a  M e t a l i  N i e ż e l a z n y c h  „ Ł a b ę d y ”  S . A .  

44-109 Gliwice, ul. Metalowców 6  
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Zawartość specyfikacji: 

I. Opis sposobu przygotowania oferty 
II. Warunki stawiane Wykonawcom i ich dokumentowanie 

III. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  
potwierdzenia spełnienia wymagań warunków 

IV. Określenie przedmiotu zamówienia 
V. Terminy wykonania umów 
VI. Kryteria i sposób oceny składanych ofert 

VII. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawartej umowy, oraz wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy 

VIII. Opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszcza się składanie ofert 
częściowych i równorzędnych 

IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty 
X. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym i Wykonawcą 
XI. Miejsce i termin składania ofert 

XII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ 
XIII. Terminy do których Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 
XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert 
XV. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 
XVI. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami 

XVII. Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie 
Zamówienia 

XVIII. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielanie zamówienia 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu 
przetargu w celu zawarcia umowy 

XX. Inne 
 
 
 
 

Załączniki: 
Załącznik nr 1. – Projekt umowy  
Załącznik nr 2. – Oświadczenie wykonawcy 
Załącznik nr 3. – Schemat obrazowy miejsca montażu systemu pomiarowego 

 
 
 
 
Przez „Wykonawcę” określa się: Oferenta, Dostawcę, Wykonawcę. 
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I. Opis sposobu przygotowania oferty  
1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej i sporządzić w języku polskim 

oraz powinna odpowiadać treści istotnych warunków zamówienia opisanych w 
poniższym dokumencie. 

2. Oferta musi być podpisana prze osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji. 
3. Ofertę  należy złożyć w zaklejonej kopercie lub wysłać e-mailem (wg punktu nr 

XI). Na kopercie należy podać nazwę oraz adres Wykonawcy aby można było 
ją odesłać w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że została 
złożona po terminie wraz z opisem: „Stanowisko do pomiaru blach”, do 
dnia 30.07.2021r godz. 09.00. 

4. Wszelkie koszty uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie 
Wykonawcę. 

II. Warunki konieczne stawiane Wykonawcom i ich dokumentowanie. 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonywania niniejszego 

zamówienia; Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się listą 

potwierdzonych realizacji lub referencjami. 

2. Dostarczenie w formie i terminie opisanym w pkt. I oferty i dokumentów 

o których mowa w pkt. III, w terminie opisanym w pkt. XI. 

Uwaga: 
Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymagań 
warunków koniecznych oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje 
są nieprawdziwe. 

III. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia wymagań warunków: 

1. Oferta zawierająca: 
a) wynagrodzenie netto za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie 

z załącznikiem nr 1 (Projekt umowy),  
b) warunki płatności, 
c) okres gwarancji, 
d) termin realizacji przedmiotu zamówienia od daty podpisania umowy, 

2. Zaświadczenie o nadaniu NIP. 
3. Zaświadczenie o nadaniu REGON. 
4. Aktualny wpis do rejestru tj. wpis wydany nie wcześniej jak 3 miesiące przed 

terminem składania ofert. 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamiennie za dokumenty 

podane w pkt. 2; 3; 4; aktualnego wypisu z CEIDG. 
6. Oświadczenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia oraz że nie toczy się 
wobec Wykonawcy postępowanie upadłościowe  (załącznik nr 2). 

7. Oświadczenie o akceptacji warunków  umowy (załącznik nr 2). 
…Wszystkie kserokopie i odpisy wyżej wymienionych dokumentów muszą być 
…poświadczone za zgodnością z oryginałem przez osobę upoważnioną do 
…reprezentowania Wykonawcy pod rygorem wykluczenia oferty przez Komisję. 
 

IV. Określenie przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stanowiska do pomiaru grubości blach 
walcowanych na gorąco, na walcarce DUO: 

1. Zakres prac obejmuje: 

• Przedstawienie koncepcji rozwiązania, 

• Opracowanie projektu, 

• Prefabrykację elementów, 



 Strona 4 z 7 

• Wykonanie prac przygotowawczych u Zamawiającego w zakresie m.in: 
roboty budowlane, instalacyjne i inne, jeżeli projekt będzie tego 
wymagał. W przypadku gdy któreś z prac podlegają wyłączeniu 
konieczne jest podanie tego w ofercie, 

• Dostawę i montaż stanowiska wraz z instalacjami pomocniczymi, 

• Uruchomienie i udział w próbach odbiorczych, 

• Przekazanie dokumentacji powykonawczej (deklaracja WE, 
oznaczenie CE), 

• Szkolenie wybranych przez Zamawiającego pracowników z zakresu 
obsługi i konserwacji w wymiarze min. 4h.  

2. Założenia techniczne: 

• Materiał mierzony – blachy (błamy), w trakcie operacji technologicznej 
walcowania na gorąco wlewków o przekroju prostokątnym, 

• Gatunki materiału – miedź i stopy miedzi (głównie czysta miedź, 
mosiądze, miedzonikle i brązy krzemowo-manganowe), 

• Maksymalna temperatura materiału podczas pomiaru: 950°C, przy 
czym maksymalna temperatura przejazdu to 1100°C, 

• Wymiary walcowanego materiału: 
▪ Grubość 5 ÷ 200 mm 
▪ Szerokość 400 ÷ 1350 mm 
▪ Długość 1350 ÷ 12000 mm 

• Zakres pomiaru grubości w zakresie 5 ÷ 50 mm na całej szerokości 
pomiarowej, 

• Wymagana tolerancja pomiarowa min. ± 0,2 mm, 

• Maksymalny czas pojedynczego pomiaru max. 20 sekund, 

• Układ pomiarowy oparty na bezkontaktowym pomiarze przy pomocy 
czujników laserowych (preferowane rozwiązanie firmy KEYENCE). 

3. Opis oczekiwanego rozwiązania: 

• Układ pomiarowy powinien zapewnić możliwość pomiaru w poprzek 
materiału walcowanego w podanym zakresie pomiarowym i z 
wymaganą dokładnością w trzech trybach: 

1) w trybie pomiaru trzech wartości (środek blachy i brzegi) – 
pomiar podstawowy z wizualizacją parametrów dla operatora, 

2) w trybie pomiaru kontrolnego (punktowy w wybranym miejscu 
ustawianym z pulpitu sterującego) – pomiar kontrolny z 
wizualizacją wyniku dla operatora, 

3) w trybie pomiaru ciągłego blach z częstotliwością (100 
pomiarów na odcinku 1000mm) – pomiar zaawansowany z 
możliwością odczytu z panelu sterującego dla technologów. 

• Pomiar będzie wykonywany w trakcie operacji walcowania na gorąco, 
po zatrzymaniu blachy pod stanowiskiem pomiarowym, 

• Miejsce zabudowy układu w samotoku walcowniczym, pomiędzy 
piecem do zagrzewania wlewków a walcarką. Sposób zabudowy nie 
wymagający demontażu rolek samotoku, zgodnie z załączonym 
szkicem poglądowym (załącznik nr 3), 

• Stanowisko pomiarowe wyposażone dodatkowo w punktowy pomiar 
temperatury materiału mierzonego realizowane przez pirometr 
dedykowany do stopów miedzi w zakresie 200 ÷ 1100°C zintegrowany 
z oprogramowaniem układu. 

• Sterowanie poszczególnymi funkcjami układu z poziomu pulpitu 
operatora walcarki, 

• Okresowa kalibracja/wzorcowanie przez operatora przy użyciu 
dedykowanego arkusza blachy o znanym profilu grubości (wzorcowy 
arkusz blachy zostanie dostarczony przez Zamawiającego), 

• Wizualizacja wyników na dużym czytelnym wyświetlaczu LED 
obrazującym jednocześnie trzy wartości pomiaru grubości (pomiar na 
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środku oraz dwa w odległości 10cm od obu krawędzi blachy) lub jeden 
kontrolny oraz wynik pomiaru temperatury.  

• Zapisywanie danych pomiarowych w pamięci sterownika z możliwością 
pobrania i analizy w programie MS Excel (dane zawierające: numer 
kolejny, wartości pomiarowe i czas pomiaru), 

• Układ pomiarowy powinien być zabezpieczony przed promieniowaniem 
termicznym oraz rozbryzgami wody chłodzącej walce i niesionej przez 
walcowany materiał, 

• Budowa i działanie układu pomiarowego powinna zapewniać jego 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym przez walcowany 
materiał o grubości poza podanym zakresem pomiarowym lub 
zniekształconym w czasie walcowania (wygięte końce blachy). 

• Całość układu powinna odpowiadać aktualnym standardom 
technicznym i wymogom BHP. 

4. Dodatkowe informacje: 

• Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty przeprowadzenia 
wizji lokalnej na obiekcie po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz 
godzin oględzin. Przeprowadzenie wizji lokalnej jest warunkiem 
koniecznym przyjęcia oferty.  
Termin i godzinę wizji należy uzgodnić z Panem Patrykiem pod nr 
tel. 508-371-207 lub z Panem Pawłem tel. 508-371-322. 

• Przed ostatecznym wyborem Wykonawcy, Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość przeprowadzenia testów skuteczności działania 
zaproponowanego rozwiązania na dostarczonym zestawie testowym. 

 
V.  Terminy wykonania umowy  

Preferowany termin realizacji IV kwartał 2021r. 
 
Brak określenia proponowanego terminu wykonania umowy przez Wykonawcę 

powoduje wykluczenie oferty. 

 
VI. Kryteria i sposób oceny składanych ofert 

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów i ich wag: 
1. Cena ofertowa  – 95%   
2. Gwarancja na wykonanie przedmiotu zamówienia – 5 % 
 

 
Sposób oceny 

Kryteria będą punktowane w skali od 0 do 100 punktów, a następnie mnożone przez ich 
wagę. Suma ocen wszystkich składników stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 
Wszystkie obliczenia będą wykonywane do dwóch miejsc po przecinku.  

Ad. 1)  Ocena za cenę: P 1 = (A1X: A1) x 95% x 100, gdzie: 

P 1 - Punktacja za cenę 
A 1 – wartość najkorzystniejszej oferty 
A1X – wartość porównywanej oferty 

Ad. 2)  Ocena za gwarancję: P 2 = (A 2X: A2max) x 5% x 100, gdzie: 

P 2 - Punktacja za okres gwarancji 
A2max – czas najdłuższej gwarancji 
A2X – czas gwarancji z porównywanej oferty 

Łączna nota oferty Ox:   

równa się ilości uzyskanych punktów przez danego Wykonawcę, wyliczona zgodnie z 
poniższym wzorem: Ox = P 1 + P 2 
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gdzie: 
 

Ox  – suma  ocen uzyskanych przez danego Wykonawcę, 
P 1,P 2 – wartość ocen przyznanych za poszczególne kryteria.  

Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną notę oferty 
Ox. 

   
VII. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawartej umowy, oraz wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy  
Projekt umowy (załącznik nr 1) stanowi istotny warunek zamówienia.  

 
VIII. Opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszcza się składanie ofert    

częściowych i równorzędnych  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

Wynagrodzenie netto wg pkt. III 1a) SIWZ. 

 
X. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym i Wykonawcą  
Rozliczenia będą prowadzone w PLN lub EUR w formie przelewu. Preferowany termin 
płatności to przelew  min. 30 dni. 

XI. Miejsce i termin składania ofert 
 Oferty należy składać: 

 W siedzibie Zamawiającego, Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” S.A. ul. 
Metalowców 6, 44-109 Gliwice w zaklejonej, nieprzejrzystej, opieczętowanej kopercie 
opisanej „Stanowisko do pomiaru blach” w terminie do dnia 30.07.2021 r. do godz. 
09:00, lub 

 wysłać na adres email: oferty@wmn.com.pl w temacie należy podać „Stanowisko 
do pomiaru blach” w terminie do dnia 30.07.2021r. do godz. 09:00. 

 W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty 
Zamawiający przyjmie termin otrzymania przesyłki. 

 W przypadku otrzymania ofert po terminie składania ofert, Zamawiający zwróci ofertę 
bez otwierania. 

 
Niespełnienie powyższych wymagań powoduje wykluczenie oferty bez jej 
rozpatrywania. 
 
XII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ  

Wszelkie pytania dot. SIWZ należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
wmn@wmn.com.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać „Dotyczy stanowiska do 
pomiaru blach”. Odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie www.wmn.com.pl. 
w zakładce „przetargi” 

XIII. Terminy, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą  
Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się w wraz z upływem terminu składania ofert.  

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2021r. o godzinie 09.30 w siedzibie 
Zamawiającego: WMN „Łabędy” S.A., 44-109 Gliwice, ul. Metalowców 6. Otwarcie 
ofert i dalsze prace Komisji nie są jawne. Nadesłane oferty stanowią tajemnicę 
handlową spółki i nie będą udostępniane osobom trzecim. 

XV. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 
Otwarcie ofert i ocena formalna zostanie dokonana Komisyjnie. 

XVI. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami 

− Do czasu otwarcia ofert kontakt za pośrednictwem adresu e-mail:   
wmn@wmn.com.pl. 

− Po otwarciu ofert Przewodniczący i Sekretarz Komisji Przetargowej. 

mailto:wmn@wmn.com.pl
mailto:wmn@wmn.com.pl
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−   Na etapie zawierania umowy Zarząd. 
XVII. Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie 

Zamówienia. 
Zobowiązanie takie zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 1). 

XVIII. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielanie zamówienia  
Decyzje Komisji Przetargowej są ostateczne. 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu 
przetargu w celu zawarcia umowy  
Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zobowiązane są do 
podpisania umowy w terminie 5 dni od zawiadomienia o pozytywnym rozstrzygnięciu 
postępowania i dostarczeniu projektu umowy chyba, że Zamawiający wyrazi pisemnie 
zgodę na przedłużenie terminu. W przypadku nie podpisania umowy Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył kolejną 
najkorzystniejszą ofertę.  

XX. Inne 
WMN „Łabędy” S.A. zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych 
negocjacji z wybranymi Wykonawcami.  
WMN „Łabędy” S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, 
lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn 


