ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2018/05/01
NA NABYCIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ MALOWANIA KATAFORETYCZNEGO
I.

Dane zamawiającego
PL EUROPAINTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Murarska 5
43-100 Tychy
KRS 0000212565
NIP 6462651166

II.

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności.
Zamówienie w ramach projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej technologii malowania kataforetycznego wyrobów
metalowych, wnioskowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP Działanie 2. Innowacje w MŚP (numer naboru
RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17).

III.

Przedmiot zamówienia
a) Przedmiotem zamówienia jest nabycie środka trwałego w postaci Linii Malowania Kataforetycznego o
następujących parametrach minimalnych:
1. Linia ma być dostosowana do malowania metali ze stali, aluminium i magnezu,
2. Pomalowane detale muszą spełniać specyfikację Daimler Paint DBL 7381.30,
3. Rozmiar zawieszki DxSxW = 2000x950x2000 lub 2600x1600x950 mm,
4. Waga pełnej zawieszki z detalami max. 500 kg,
5. Takt instalacji 5 minut,
6. Linia ma składać się z następujących elementów:
➢ Mycie natryskowe gorącą wodą 50/65oC
- Rozmiar wanny DxSxW = 2700x1750x2700
- Materiał wanny stal 1.4301
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- Dwuskrzydłowa pokrywa przesuwana siłownikami pneumatycznymi
- izolacja o grubości 50mm, przykryta blachą ze stali 1.4301 lub AIS 316L
- Sito filtracyjne
- zewnętrzny wymiennik ciepła około 115 kW
- pompa 20m3/h do układu grzania kąpieli
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 1.4301
- Zestaw ramp natryskowych ze stali 1.4301 z dyszami natryskowymi o przepływie 8l/minutę każda
- Pompa o wydajności 60m3/h do podawania gorącej wody na dysze natryskowe
- układ regulacji temperatury kąpieli z zaworem trójdrogowym i by-passem
- zestaw filtracyjny
- czujnik temperatury PT100
- uzupełnianie kąpieli w oparciu o rotametr
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- pompa dozująca chemikalia do kąpieli
➢ Odtłuszczanie zanurzeniowe nr 1 50/65oC
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2600, pojemność około 8m3
- Materiał wanny stal 1.4301
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- izolacja o grubości 50mm, przykryta blachą ze stali 1.4301 lub AIS 316L
- zewnętrzny wymiennik ciepła około 115 kW
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 1.4301
- króćce przyłączeniowe kanałów wentylacyjnych
- układ regulacji temperatury kąpieli z zaworem trójdrogowym i by-passem
- czujnik temperatury PT100
- pompa 20m3/h do układu grzania kąpieli
- zawór spustowy kąpieli
- dwie pompy dozujące chemikalia do kąpieli
- zestaw filtracyjny
- uzupełnianie kąpieli wodą w oparciu o rotametr
- układ mieszania kąpieli w wannie
➢ Odtłuszczanie zanurzeniowe nr 2 50/65oC
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2600, pojemność około 8m3
- Materiał wanny stal 1.4301
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- izolacja o grubości 50mm, przykryta blachą ze stali 1.4301 lub AIS 316L
- zewnętrzny wymiennik ciepła około 115 kW
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 1.4301
- króćce przyłączeniowe kanałów wentylacyjnych
- układ regulacji temperatury kąpieli z zaworem trójdrogowym i by-passem
- czujnik temperatury PT100
- pompa 20m3/h do układu grzania kąpieli
- zawór spustowy kąpieli
- dwie pompy dozujące chemikalia do kąpieli
- zestaw filtracyjny
- uzupełnianie kąpieli wodą w oparciu o rotametr
- układ mieszania kąpieli w wannie
➢ Płukanie po odtłuszczaniu
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2600, pojemność około 8m3
- Materiał wanny stal 1.4301
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- układ mieszania kąpieli w wannie z pompą o wydajności 20m3/h
- pompa dozująca chemikalia do kąpieli
- uzupełnianie kąpieli wodą w oparciu o rotametr
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 1.4301
➢ Trawienie neutralne nr 1 50/65° C
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2500, pojemność około 8m3
- Materiał wanny Polipropylen
- zanurzeniowy wymiennik ciepła pokryty PVDF około 58 kW
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- układ regulacji temperatury kąpieli z zaworem trójdrogowym i by-passem
- pompa cyrkulacyjna o wydajności 20 m3/h wykonana z polipropylenu
- dwie pompy dozujące chemikalia do kąpieli
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu i rurociągów wykonanych z polipropylenu
➢ Trawienie neutralne nr 2 50/65° C
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2500, pojemność około 8m3
- Materiał wanny Polipropylen, wzmocnienia wanny ze stali AISI 316L
- zanurzeniowy wymiennik ciepła pokryty PVDF około 58 kW
- układ regulacji temperatury kąpieli z zaworem trójdrogowym i by-passem
- pompa cyrkulacyjna o wydajności 20 m3/h wykonana z polipropylenu
- dwie pompy dozujące chemikalia do kąpieli
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu i rurociągów wykonanych z polipropylenu
➢ Płukanie po neutralnym wytrawianiu nr 1
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2600, pojemność około 8m3
- Materiał wanny stal 1.4301
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- układ mieszania kąpieli w wannie z pompą o wydajności 20m3/h
- pompa dozująca chemikalia do kąpieli
- uzupełnianie kąpieli wodą w oparciu o rotametr
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 1.4301
➢ Płukanie po neutralnym wytrawianiu nr 2
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2600, pojemność około 8m3
- Materiał wanny stal 1.4301
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- układ mieszania kąpieli w wannie z pompą o wydajności 20m3/h
- pompa dozująca chemikalia do kąpieli
- uzupełnianie kąpieli wodą w oparciu o rotametr
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 1.4301
➢ Trawienie neutralne detali ze stopów magnezu 50/65° C
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2500, pojemność około 8m3
- Materiał wanny Polipropylen, wzmocnienia wanny ze stali AISI 316L
- zanurzeniowy wymiennik ciepła pokryty PVDF około 58 kW
- układ regulacji temperatury kąpieli z zaworem trójdrogowym i by-passem
- pompa cyrkulacyjna o wydajności 20 m3/h wykonana z polipropylenu
- dwie pompy dozujące chemikalia do kąpieli
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu i rurociągów wykonanych z polipropylenu
➢ Płukanie po neutralnym wytrawianiu stopów magnezu nr 1
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2600, pojemność około 8m3
- Materiał wanny stal 1.4301
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- układ mieszania kąpieli w wannie z pompą o wydajności 20m3/h
- pompa dozująca chemikalia do kąpieli
- uzupełnianie kąpieli wodą w oparciu o rotametr
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 1.4301
➢ Płukanie po neutralnym wytrawianiu stopów magnezu nr 2
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- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2600, pojemność około 8m3
- Materiał wanny stal 1.4301
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- układ mieszania kąpieli w wannie z pompą o wydajności 20m3/h
- pompa dozująca chemikalia do kąpieli
- uzupełnianie kąpieli wodą w oparciu o rotametr
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 1.4301
➢ Aktywacja
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2600, pojemność około 8m3
- Materiał wanny stal 1.4301
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- układ mieszania kąpieli w wannie z pompą o wydajności 20m3/h
- pompa dozująca chemikalia do kąpieli
- uzupełnianie kąpieli wodą w oparciu o rotametr
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 1.4301
- układ dozowania oparty na pomiarze przewodności kąpieli
➢ Fosforanowanie 38/45° C
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x3000, pojemność około 9m3
- Materiał wanny stal AISI 316L
- Materiał wzmocnień stal AISI 316L
- izolacja o grubości 50mm, przykryta blachą ze stali 1.4301 lub AIS 316L
- zewnętrzny wymiennik ciepła około 115 kW wykonany ze stali AISI 304 lub 316L
- pompa 20m3/h do układu grzania kąpieli
- układ regulacji temperatury kąpieli z zaworem trójdrogowym i by-passem
- wanna zabezpieczona przed przelaniem
- zawór zrzutowy
- układ uzupełniania kąpieli z zaworem elektromagnetycznym i pomiarem przewodności kąpieli
- instalacja odszlamiania kąpieli
- dwie pompy dozujące chemikalia do kąpieli
- zbiornik rezerwowy kąpieli fosforanowania
- zestaw rurociągów w wykonanych ze stali 316L
➢ Płukanie po fosforanowaniu
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2600, pojemność około 8m3
- Materiał wanny stal 1.4301
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- układ mieszania kąpieli w wannie z pompą o wydajności 20m3/h
- pompa dozująca chemikalia do kąpieli
- uzupełnianie kąpieli wodą w oparciu o rotametr
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 1.4301
➢ Płukanie wodą DEMI po fosforanowaniu
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2600, pojemność około 8m3
- Materiał wanny stal 1.4301
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- układ mieszania kąpieli w wannie z pompą o wydajności 20m3/h
- pompa dozująca chemikalia do kąpieli
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- uzupełnianie kąpieli wodą w oparciu o rotametr
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 1.4301
➢ Pasywacja
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2600, pojemność około 8m3
- Materiał wanny stal 1.4301
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- układ mieszania kąpieli w wannie z pompą o wydajności 20m3/h
- pompa dozująca chemikalia do kąpieli
- uzupełnianie kąpieli wodą w oparciu o rotametr
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 1.4301
- układ dozowania oparty na pomiarze przewodności kąpieli
➢ Konwersja
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2500, pojemność około 8m3
- Materiał wanny stal AISI 316L
- Materiał wzmocnień stal AISI 316L
- układ mieszania kąpieli w wannie z pompą o wydajności 20m3/h
- pompa dozująca chemikalia do kąpieli
- uzupełnianie kąpieli wodą w oparciu o rotametr
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 316L
- układ dozowania oparty na pomiarze przewodności kąpieli
➢ Pasywacja detali wykonanych ze stopów magnezu
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2600, pojemność około 8m3
- Materiał wanny stal 1.4301
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- układ mieszania kąpieli w wannie z pompą o wydajności 20m3/h
- pompa dozująca chemikalia do kąpieli
- uzupełnianie kąpieli wodą w oparciu o rotametr
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 1.4301
- układ dozowania oparty na pomiarze przewodności kąpieli
➢ Płukanie
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2600, pojemność około 8m3
- Materiał wanny stal 1.4301
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- układ mieszania kąpieli w wannie z pompą o wydajności 20m3/h
- pompa dozująca chemikalia do kąpieli
- uzupełnianie kąpieli wodą w oparciu o rotametr
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 1.4301
➢ Płukanie wodą DEMI
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2600, pojemność około 8m3
- Materiał wanny stal 1.4301
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- układ mieszania kąpieli w wannie z pompą o wydajności 20m3/h
- pompa dozująca chemikalia do kąpieli
- uzupełnianie kąpieli wodą w oparciu o rotametr
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 1.4301
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➢ Stanowisko ocieku przed suszeniem
➢ Suszenie 120° C
➢ Suszenie 120° C
➢ Suszenie 120° C
- Całkowity rozmiar suszarki DxSxW = 4800x32000x3250
- Trzy niezależne zamykane od góry stanowiska zbudowane z konstrukcji stalowej obudowanej panelami
izolacyjnymi typu "sandwich"
o grubości 100mm, obudowanych blachą z co najmniej 1,2 mm z dwóch stron
- Wymiennik ciepła 120 kW wraz z komorą spalania
- Wentylator cyrkulacyjny o wydajności 3000 m3/h
- Zestaw siłowników pneumatycznych do otwierania/zamykania pokryw stanowisk suszarniczych
➢ Schładzanie naturalne stanowisko 1
➢ Schładzanie naturalne stanowisko 2
➢ Schładzanie naturalne stanowisko 3
➢ Schładzanie naturalne stanowisko 4
➢ Schładzanie naturalne stanowisko 5
➢ Wanna z farbą 25/35° C
- Rozmiar wanny DxSxW = 2000x3200x2800, pojemność około 15m3
- Materiał wanny stal 1.4301, wewnątrz wyłożona wykładziną z włókna szklanego
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- Recyrkulacja farby w wannie odbywa się za pomocą pomp odśrodkowych, które przepompowywuja farbę z
przelewu wanny, poprzez filtry do ramp z dyszami mieszającymi. Farba przepuszczana jest również przez zestaw
modułów ultrafiltracyjnych, służących do uzyskania roztworu ultrafiltratu. Orurowanie wanny służące do obiegu
farby wykonane jest ze stali AISI 304. Dookoła wanny, na wewnętrznej stronie ścian umieszczone są anody,
zanurzone w koszach wypełnionych anolitem.
- Pompa odśrodkowa o wydajności 45m3/h z uszczelnieniem hydraulicznym. Wał i wirnik pompy wykonane ze
stali nierdzewnej.
- Pompa odśrodkowa o wydajności 60m3/h z uszczelnieniem hydraulicznym. Wał i wirnik pompy wykonane ze
stali nierdzewnej.
- Zestaw ramp z dyszami mieszającymi
- Zewnętrzny wymiennik ciepła co najmniej 120 kW do chłodzenia farby
- Zewnętrzny wymiennik ciepła do grzania farby około 50 kW
- Zestaw manometrów
- Układ pomiaru poziomu farby
- Zestaw ultrafiltracji o wydajności 1500 l/h wraz z dwoma membranami ultrafiltracji i filtrami workowymi
- dwie pompy dozujące chemikalia do kąpieli
- 16 rurowych komórek dializy
- Napięcie pracy do 400V
- Natężenie prądu do 20A/m2 zanurzonej powierzchni
- Natężenie produkcji 350-450 m2/h
- Układ obiegowy cieczy zaporowej uszczelnień hydraulicznych, wraz ze zbiornikiem co najmniej 0,5 m3
wykonanym ze stali AISI 304, pompą o wydajności 3m3/h oraz kompletem, orurowania, zaworów i niezbędnych
manometrów
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- Układ recyrkulacji anolitu, z pompą 5m3/h, zbiornikiem co najmniej 0,5m3 wykonanym ze stali ASI 304,
zestawem zaworów odcinających i orurowania w wykonaniu PCV, rotametrami dla każdej komórki dializy,
elektrozaworem spustowym współpracującym z pomiarem przewodności anolitu
- Zbiornik rezerwowy na farbę o pojemności 20m3, wykonanie z tworzywa sztucznego, wewnątrz wykładzina z
włókna szklanego wraz z orurowaniem wykonanym ze stali AISI 304 i zestawem zaworów odcinających
- Prostownik trójfazowy zasilany napięciem 400 VAC, z napięciem wyjściowym max 400 VCC i natężeniem prądu
750A, zabezpieczenie temperaturowe wnętrza szafy prostownikowej, chłodzenie powietrzem przez
elektrowentylator z filtrem, elektroniczne ograniczenie prądu
- Chłodzenie farby przy pomocy chillera o mocy około 55 kW, generującego wodę chłodniczą o temperaturze 10
stopni Celsjusza przy wydajności około 500 l/min, chiller zaopatrzony będzie w zbiornik buforowy o pojemności
500 litrów
➢ Płukanie ultrafiltratem 1
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2500, pojemność około 8m3
- Materiał wanny stal 1.4301
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- układ mieszania kąpieli w wannie z pompą o wydajności 20m3/h
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 1.4301
➢ Płukanie ultrafiltratem 2
- Rozmiar wanny DxSxW = 2650x1750x2500, pojemność około 8m3
- Materiał wanny stal 1.4301
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- układ mieszania kąpieli w wannie z pompą o wydajności 20m3/h
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 1.4301
➢ Płukanie natryskowe wodą DEMI
- Rozmiar wanny DxSxW = 2700x1750x2700
- Materiał wanny stal 1.4301
- Materiał wzmocnień stal 1.4301
- Pompa o wydajności 60m3/h podająca wodę DEMI na dysze natryskowe
- zestaw zaworów odcinających w wykonaniu kwasoodpornym i rurociągów ze stali 1.4301
- Zestaw ramp natryskowych ze stali 1.4301 z dyszami natryskowymi o przepływie 8l/minutę każda
- uzupełnienie kąpieli w oparciu o pomiar przewodności wody DEMI.
➢ Piec 200° C
- Piec składa się z konstrukcji wykonanej z profili stalowych, wspierając zarówno płyty izolacyjne typu "sandwich"
i wymiennik ciepła umieszczony poprzecznie. Piec podgrzewany będzie w sposób pośredni palnikiem gazowym.
Równomierny rozkład temperatury wewnątrz pieca zagwarantowany będzie przez zestaw otworów
wentylacyjnych na dnie pieca, przez które nadmuchiwane będzie powietrze przez wentylatory. Odczyt i nastawy
temperatury pieca będzie możliwa na głównej szafie sterowniczej. W celu ograniczenia strat ciepła wejście i
wyjście z pieca ograniczone będzie przez automatyczne drzwi.
- Rozmiar wanny DxSxW = 13000x3500x4500
- Panele izolacyjne typu sandwich o grubości 150mm
- Osiem wentylatorów cyrkulacyjnych o wydajności 7500m3/h
- Komora spalania wykonana ze stali AISI 321 o pojemności 230 kW
- Dwoje automatycznie zamykanych/otwieranych drzwi
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➢ Główna szafa sterowniczo-zasilająca wykonana z metalowych obudów w wykonaniu IP54, wyposażona w
zestaw niezbędnych do obsługi przełączników, przycisków. Szafa wyposażona będzie ponadto w styczniki
i zabezpieczenia wszystkich napędów elektrycznych. Dla wszystkich napędów o mocy powyżej 11 kW
przewidziane są układy wspomagające łagodny start silnika. Szafa wyposażona będzie w główny
wyłącznik zasilania oraz panel sterowniczy dotykowy firmy. System sterowania będzie umożliwiał
uruchomienie układu w trybie automatycznym jak również uruchomienie poszczególnych jego
elementów w trybie ręcznym. Wszystkie napędy wyposażone będą w przyciski lokalnego sterowania.
System sterownia oparty będzie na sterowniku PLC połączonym z dotykowym panelem sterowniczym,
poprzez który możliwe będzie uruchomienie i zatrzymanie instalacji, przegląd rzeczywistych parametrów
pracy instalacji, ostrzeżeń i alarmów. Możliwe również będzie zdalne połączenie sterownika z systemem
nadrzędnym. Zasilanie szafy napięciem trójfazowym 400VAC 50 HZ. Moc zainstalowana około 200 kW,
obwody sterownicze 24-110 VCD
➢ Kocioł do podgrzewania kąpieli procesowych
- Kocioł o mocy około 815 kW
- zbiornik buforowy 500l
- zestaw zaworów do obiegu wodnego
- Zestaw zawór instalacji gazowej wraz z palnikiem, zaworem i rampą gazową
- Gazomierz
- Pompa obiegowa wody o wydajności 50m3/h
- Automatyczny system uzupełniania wody w układzie
➢ Wentylacja i konstrukcja wsporcza
- Zestaw profili, zabezpieczonych antykorozyjnie, tworzył będzie konstrukcję nośną suwnic służących do
przenoszenia zawieszek z detalami pomiędzy poszczególnymi wannami procesowymi. Wzdłuż linii umieszczone
zostaną również podesty i klatki schodowe dla obsługi linii. Linia wyposażona będzie również w instalację
wentylacyjna odciągową zapobiegającą rozchodzeniu się oparów i nieprzyjemnych zapachów z wanien
procesowych
- Wymiary całkowite konstrukcji około DxSxW: 6500x68000x7800
- Instalacja wentylacyjna odciągowa składają się z kołnierzy ssawnych umieszczonych na szczytach wanien
połączonych rurociągami do stale działającego wentylatora wyciągowego o wydajności 15000 m3/h
➢ Automatyczne suwnice do transportu zawieszek pomiędzy wannami
- Do przenoszenia zawieszek pomiędzy zbiornikami zamontowane zostaną co najmniej cztery suwnice. Wszystkie
silniki i urządzenia dźwigowe są zainstalowane wewnątrz konstrukcji suwnic. System sterowania suwnicami
oparty będzie o sterownik PLC, falowniki do sterowania napędami suwnic, oraz przyciski sterowania lokalnego.
Silniki suwnic sterowane będą dzięki zainstalowanym enkoderom. Każda suwnica umożliwiała będzie
przechylanie ładunków podczas podnoszenia dla zmniejszenia ilości przenoszonych kąpieli przez detale.
- Maksymalna nośność suwnicy 700 kg
- silnik przesuwu poziomego suwnicy 1,1 kW
- Silnik odpowiedzialny za podnoszenie zawieszki z detalami 4 kW
- Prędkość podnoszenia 12 m/min
- prędkość przesuwania poziomego 5-8 m/min
➢ Stacja demineralizacji wody
- Stacja demineralizacji wody demi, z wymiennikami jonowymi o wydajności 1000 l/h do uzyskania wody Demi o
przewodności poniżej 0,1 S
- Stacja demineralizacji wody demi, z wymiennikami jonowymi o wydajności 6000 l/h do uzyskania wody Demi o
przewodności w zakresie 0,1-1 S
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➢ Neutralizacja ścieków
- Przepływowa oczyszczalnia ścieków o wydajności 5000l/h
- Zbiornik betonowy na ścieki produkcyjne o pojemności 3 m3 z pompą odśrodkową o wydajności 6m3/h
- Zbiornik rezerwowy na ścieki kwaśne 10m3 z pompą pneumatyczną o wydajności 1m3/h
- Zbiornik rezerwowy na ścieki alkaliczne 10m3 z pompą pneumatyczną o wydajności 1m3/h
- Zbiornik do homogenizacji i koncentracji ścieków 10m3 z pompą pneumatyczną 1 m3/h
- Zbiornik do zakwaszania i koagulacji ścieków 3m3 z mieszadłem i czujnikiem pH
- Zbiornik do neutralizacji ścieków 3m3 z mieszadłem i czujnikiem pH
- Zbiornik do flokulacji ścieków 6m3 z mieszadłem
- Zbiornik lamelowy do sedymentacji szlamu, powierzchnia lameli 20m2, prędkość procesu około 5m3/h
- Zbiornik do grawitacyjnego zagęszczania szlamu 6m3
- Prasa filtracyjna na 160l szlamu, 40 przegród o wymiarach 500x500
- Zbiornik na sklarowaną wodę 3 m3
- Jednostka filtrująca o wydajności 10m3/h przy ciśnieniu 3 bar
- Filtr końcowy na bazie węgla aktywnego 5m3/h 3 bar
- Układ magazynujący i dozujący kwas solny 1,5 m3 z pompą dozującą 30l/min
- Układ magazynujący i dozujący kwas siarkowy 1,5 m3 z pompą dozującą 10l/min
- Jednostka magazynująca i dozująca węgiel aktywny ze zbiornikiem 1 m3
- Jednostka magazynująca i dozująca wapno ze zbiornikiem 1 m3
- Jednostka magazynująca i dozująca flokulant ze zbiornikiem 1 m3
- Układ sterowania na bazie sterownika PLC i pomiarów pH
➢ Przenośnik dwu-szynowy typu Power&Free
- Maksymalne obciążenie 500kg + konstrukcja nośna etali (maksymalne obciążenie brutto 800kg)
- Prędkość 8m/min w trybie ciągłym z pneumatycznymi ogranicznikami sterowanymi przez PLC
- 28 jednostek przenoszących
- Układ kontroli przenośnika z reduktorem, silnikiem elektrycznym, mechanicznym ogranicznikiem momentu
obrotowego i wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Trzy zestawy napinacza łańcucha
- Około 92 metrów prostych odcinków dwu-szynowych torów
- Około 24 metrów prostych odcinków jedno-szynowych torów
- 8 dwu-szynowych kolan 60 stopni
- 8 dwu-szynowych kolan 45 stopni
- 4 dwu-szynowych kolan 30 stopni
- 16 jedno-szynowych kolan 90 stopni
- 6 jedno-szynowych kolan 30 stopni
- 4 jedno-szynowych kolan 45 stopni
- 160 metrów łańcuch o obciążeniu zrywalnym 10000 kg
- 11 Stanowisk blokady i akumulacji wózków wyposażonych w siłowniki pneumatyczne i zawory
elektromagnetyczne 24 V DC
- 56 zestawów wózków
- Szafa sterownicza w wykonaniu IP54. System sterowania przenośnikiem oparty na bazie sterownika PLC, 15
calowy dotykowy panel operatorski, falownik do regulacji prędkości
b) Wyłoniony Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia opakowanie, transport, rozładunek, montaż,
pierwsze uruchomienie, sprawdzenie i przystosowanie Przedmiotu zamówienia, przeszkolenie
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personelu Zamawiającego oraz instruktaż w siedzibie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy.
Pracownicy Wykonawcy będą działali pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego.
c) Oddanie Przedmiotu zamówienia do eksploatacji oraz rozruch dokona Wykonawca w siedzibie
Zamawiającego.
d) Wykonawca przed odbiorem końcowym Przedmiotu zamówienia przeprowadzi szkolenie dla co najmniej
3 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi prawidłowego wykorzystania i utrzymania
Przedmiotu zamówienia.
e) Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i
obciążeń prawami osób trzecich, nie stanowił będzie on przedmiotu zabezpieczenia.
f) Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania
na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
g) Wykonawca wraz z Przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu dokumenty sporządzone w
języku polskim:
a. instrukcja obsługi, konserwacji,
b. dokument gwarancyjny.
h) Gwarancja, rękojmia i serwis gwarancyjny:
1.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu Gwarancji jakości należytego wykonania umowy:
a)
na wszelkie wady Przedmiotu zamówienia oraz poszczególnych jego elementów.
b)
na wszelkie wady w zakresie montażu Przedmiotu zamówienia.
2.
Okres gwarancji wyniesie minimum 24 miesiące. Okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z
opisem w rozdziale VIII niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku pozostawienia pustego pola w
Formularzu ofertowym Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.
3.
Wykonawca zagwarantuje w ramach wynagrodzenia w okresie gwarancji prawidłowe,
bezusterkowe funkcjonowanie Przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności usuwanie wad i usterek.
4.
W przypadku awarii, Zamawiający zgłaszał będzie wystąpienie wady lub usterki pocztą
elektroniczną oraz pisemnie, z tym że dla rozpoczęcia biegu terminu naprawy gwarancyjnej
wystarczające będzie wysłanie wiadomości mailem.
5.
Wykonawca przystąpi do usuwania wad i usterek przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym
terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty powiadomienia o ich wystąpienia i usunie wady lub usterki
w terminie nie dłuższym niż 7 dni w wypadku zagrożenia unieruchomienia Przedmiotu zamówienia, a w
pozostałych przypadkach do 14 dni kalendarzowych, chyba że Strony ustalą inny termin.
6.
W razie uchybienia ww. terminom, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia usunięcia wad
lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zezwolenia sądu.
7.
W okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu części zamienne w ilości 1 sztuk
każda w terminie 2 dni roboczych, co zapewni nieprzerwaną pracę, a których wymiana jest możliwa
przez Zamawiającego na podstawie instrukcji obsługi. Po zużyciu części Wykonawca uzupełni niedobór
po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w terminie 7 dni..
8.
Po okresie gwarancji Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych określonych w ust. 7
przez okres 10 lat.
9.
Po zakończeniu okresu gwarancji, Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość odpłatnego
serwisu pogwarancyjnego, na warunkach określonym w odrębnym w trybie negocjacji.
10.
Wykonawca zobowiąże się do nieodpłatnego usunięcia wad i dokonania uzupełnień w
wykonanym Przedmiocie zamówienia w okresie obowiązywania rękojmi, w terminie nie krótszym niż 7
dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
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Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42990000-2 Różne maszyny
specjalnego zastosowania
IV.

Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia (termin realizacji umowy) – do dnia 15.01.2019 r.
2. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia jest tożsamy z terminem realizacji umowy.
3. Terminem początkowym jest termin zawarcia umowy, a terminem końcowym jest termin dokonania
odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru.

V.

Opis warunków udziału w postępowaniu
1.

2.

VI.

Opis sposobu przygotowania oferty
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

VII.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:
- wykonanie minimum 1 linii taktowej malowania kataforetycznego w ostatnich 5 latach licząc od dnia opublikowania
niniejszego Zapytania lub jeżeli wykonawca prowadzi działalność w okresie krótszym niż 5 lat – w tym okresie.
Ocena spełnienia w/w warunku zostanie przeprowadzona na podstawie referencji, które każdy z Wykonawców ma
obowiązek złożyć.

Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z uzupełnionym i
podpisanym oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2.
Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. V.2 zapytania.
Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności.
Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę
i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.
Do formularza ofertowego należy dołączyć szczegółową specyfikację oferowanej linii malowania kataforetycznego z
uwzględnieniem wymaganych w niniejszym zapytaniu parametrów technicznych, znajdujących się w rozdz. III punkt
a), stanowiącą Załącznik nr 3. W sytuacji, gdy załączona specyfikacja nie zawiera parametru wymaganego w
niniejszym Zapytaniu uważa się, że oferowany przez Wykonawcę Przedmiot zamówienia nie posiada danego
parametru.
W sytuacji opisanej w punkcie 6 oferta będzie podlegać odrzuceniu, jako niespełniająca kryteriów wymaganych przez
Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert

 Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście bądź listownie na adres Zamawiającego:
PL EUROPAINTING sp. z o.o., ul. Murarska 5, 43-100 Tychy
lub mailowo na adres: ktl2@europainting.com.pl w terminie do 29 czerwca 2018 r. do godz. 23:59.
 Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w
zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
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 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją
wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod
rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna
zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.
 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta
zostanie odrzucona.
 W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w
wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
VIII.

Kryteria oceny ofert
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp.

Nazwa kryterium

1. Cena oferty netto

Waga

55 pkt

2. Gwarancja

10 pkt

Zastosowanie pomp z
3. podwójnym uszczelnieniem
na wannie do fosforowania

5 pkt

Zastosowanie
mechanizmów poruszania
4.
zawieszką w kąpielach
procesowych

Zastosowanie instalacji
5. odzysku ciepła na piecu do
polimeryzacji

6.

Zastosowanie
przenośników

5 pkt

5 pkt

5 pkt

Sposób przyznawania punktów
Ocena na podstawie formularza ofertowego
cena najniższej oferty netto
C = ---------------------------------------------cena badanej oferty netto

x 55 pkt

Przy czym punkty będą przyznawane w następujący
sposób:
• 24 miesiące – 0 pkt
• 25 miesięcy i więcej – 10 pkt
Przy czym punkty będą przyznawane w następujący
sposób:
Brak zastosowania 0 pkt
Zastosowanie 5 pkt
Przy czym punkty będą przyznawane w następujący
sposób:
Brak zastosowania 0 pkt
Zastosowanie 5 pkt
Przy czym punkty będą przyznawane w następujący
sposób:
Brak zastosowania 0 pkt
Zastosowanie 5 pkt
Przy czym punkty będą przyznawane w następujący
sposób:
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zintegrowanych z układem
wentylacji wyciągowej w
celu redukcji
rozprzestrzeniania się
oparów
Zastosowanie do
wykonania wanny do
wytrawiania i pierwszej
7.
spłuczki po wytrawianiu
wraz z osprzętem w całości
materiału MOPLEN

8. Ilość wanien procesowych

Zastosowanie dodatkowej
9. filtracji na płuczce po
otłuszczaniu

Brak zastosowania 0 pkt
Zastosowanie 5 pkt

5 pkt

5 pkt

5 pkt

Przy czym punkty będą przyznawane w następujący
sposób:
Zastosowanie 5 pkt
Brak zastosowania 0 pkt

Przy czym punkty będą przyznawane w następujący
sposób:
- 20 – 0 pkt
- 21 do 22 – 2 pkt
- 23 i więcej – 5 pkt
Przy czym punkty będą przyznawane w następujący
sposób:
Zastosowanie 5 pkt
Brak zastosowania 0 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia
wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie
według kursu sprzedaży NBP z dnia otwarcia ofert.
IX.

Informacja na temat zakresu wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

X.

Warunki zmian umowy
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1.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem ust.2.
2.
Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest jedynie w przypadkach:
a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie
przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy.
XI.

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 lipca 2018 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje
publicznego otwarcia ofert.

XII.

Pozostałe informacje:
a. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: Luigi Bruno
tel. +48532756225
b. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty.
Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
c. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
d. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Zamawiający
zastrzega sobie prawo weryfikacji parametrów technicznych oferty poprzez wezwanie Oferenta do przedstawienia
dodatkowych wyjaśnień (np. opisów, rysunków technicznych lub zdjęć) dotyczących zastosowanych rozwiązań.
Termin złożenia wyjaśnień wynosi 2 dni robocze od dnia wysłania zapytania do Oferenta. Nie udzielenie odpowiedzi
przez Oferenta w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań zapytania ofertowego.
e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna,
iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco
niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym
przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym
terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
f. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
g. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w języku angielskim lub
włoskim pod warunkiem równoczesnego przedłożenia oferty przetłumaczonej na język polski.
h. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego
postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia
powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
i. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
1.
formularz ofertowy,
2.
oświadczenie o braku powiązań.
Strona 14 z 14

