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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 003-I-2021 - OPZ   

 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia  
 

1. Wstęp.  
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa, montaż i uruchomienie 

urządzenia do laserowego wycinania elementów z blach łącznie z cięciem pod kątem 
(fazowaniem) 
 

2. Wymagania ogólne. 
2.1 Dostawca w terminie 7 dni od podpisania umowy wskaże po swojej stronie osobę, 

która będzie Menadżerem Projektu. 
2.2 Dostawca zobowiązany jest na swój koszt do organizacji transportu urządzenia do 

siedziby Zamawiającego wraz z jego rozładunkiem. 
2.3 Dostawca na swój koszt zapewni niezbędny transport i urządzenia dźwigowe 

potrzebne na czas montażu obrabiarki – Zamawiający ze swojej strony udostępni w 
miejscu posadowienia obrabiarki suwnicę o udźwigu 2,5T.  

2.4 Dostawca na swój koszt usunie wszystkie odpady powstałe w czasie wykonywania 
usługi montażu.  

2.5 Zamawiający zapewni Dostawcy swobodny wjazd i wyjazd na teren montażu 
obrabiarki oraz miejsce do magazynowania podzespołów i narzędzi niezbędnych 
do montażu obrabiarki.  

2.6 Przed przystąpieniem do montażu Dostawca uzgodni z Zamawiającym z minimum 
3 tygodniowym wyprzedzeniem harmonogram dostaw gotowych komponentów i 
montażu w celu przygotowania przez Zamawiającego miejsca do ich 
magazynowania i montażu. 

2.7 Dostawca na dostarczone urządzenie udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji i 
w trakcie jej trwania wykona minimum 1 bezpłatny roczny  przegląd techniczny 
urządzenia wraz z wymianą części/materiałów eksploatacyjnych podlegającym 
obligatoryjnej wymianie podczas wykonywania takiego przeglądu. Bezpłatny 
przegląd techniczny obejmuje oprócz wymiany zużytych części eksploatacyjnych 
również koszty przejazdu do siedziby Zamawiającego, koszty robocizny, 
zakwaterowania. Zamawiający udostępni bezpłatnie wszystkie media niezbędne do 
przeprowadzenia przeglądu technicznego (sprężone powietrze, energia 
elektryczna, woda, gazy techniczne itp.). Wszystkie zużyte części i materiały 
eksploatacyjne Wykonawca zutylizuje na swój koszt.  

2.8 Faktyczna ilość bezpłatnych przeglądów rocznych w okresie gwarancji będzie 
wynikała z zadeklarowanej przez Wykonawcę długości trwania gwarancji i ilości tych 
przeglądów 

2.9 Dostawca jest zobowiązany  do dostarczenia urządzenia fabrycznie nowego, 
wolnego od wad i zgodnego z obowiązującymi normami oraz przepisami w zakresie 
bezpieczeństwa i oznakowanego znakiem CE. 

2.10 Dostawca zapewni pakiet bezpłatnych szkoleń z obsługi i utrzymania dostarczonej 
obrabiarki – minimum dla dwóch operatorów urządzenia, dwóch technologów 
programistów oraz dwóch pracowników utrzymania ruchu. Szkolenie musi 
obejmować zagadnienia związane z obsługą urządzenia, jej konserwacją i 
utrzymaniem oraz programowaniem. 
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2.11 Dostawca zagwarantuje Zamawiającemu bezpłatną pomoc technologiczną w  
okresie wdrożenia urządzenia – minimum 100 godzin (okres po podpisaniu 
protokołów końcowych). 

2.12 Dostawca musi zagwarantować w ofercie czas reakcji serwisu na zgłoszenie nie 
dłuższy niż 48h (dotyczy dni roboczych). 

2.13 Dostawca musi zagwarantować dostępność części zamiennych na okres nie krótszy 
niż 10 lat.  

2.14 Zamawiający wraz z ofertą wymaga dostarczenia próbek referencyjnych 
poświadczających deklarowaną jakość cięcia i fazowania, wykonanych na 
oferowanym urządzeniu zgodnie z rysunkami dostarczonymi przez 
Zamawiającego. Próbki te będą stanowiły wzorzec jakości cięcia podczas odbiorów 
końcowych urządzenia. Wymagana stal o gatunku min. S355J2. 

 
3. Dokumenty wymagane przy dostawie. 

Dostawca wraz  z obrabiarką dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: 
3.1 Instrukcja utrzymania i obsługi maszyny. 
3.2 Instrukcja programowania maszyny. 
3.3 Schematy elektryczne. 
3.4 Schematy hydrauliczne i pneumatyczne. 
3.5 Deklarację zgodności CE. 
3.6 Dokumenty z odbioru wstępnego i końcowego. 
3.7 Rysunek schematyczny maszyny – tzw. Layout – wraz z wytycznymi odnośnie 

wymagań co do fundamentu i posadzki lub innych elementów konstrukcyjnych 
służących do posadowienia urządzenia.  

3.8 Beckup zainstalowanego na urządzeniu oprogramowania (tylko nośnik cyfrowy) 
3.9 Licencje na oprogramowanie służące do nestingu (stacja robocza technologa + 

komputer urządzenia). 
 
Powyższe dokumenty Dostawca dostarczy w jednej kopii papierowej i jednej kopii na 
nośniku cyfrowym. 
 

4. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia. 
Dostarczone urządzenie do wycinania laserowego 3D musi spełniać następujące warunki 
techniczne: 

a) posiadać głowicę umożliwiającą cięcie obrysu i fazowanie pod kątem minimum 450, 
b) umożliwiać cięcie prostopadłe stali czarnej do grubości min. 20 mm i stali 

nierdzewnej do grubości min. 15 mm oraz ciecie stali czarnej pod kątem 450 do 
grubości min. 12 mm (V, Y),  

c) umożliwiać wycinanie elementów z blach o wymiarach arkusza 2000x6000 mm. , 
łącznie z cięciem ii fazowaniem po obrysie arkusza, 

d) posiadać system wymiennych stołów, umożliwiający uzbrajanie jednego z nich 
podczas cięcia na drugim, 

e) posiadać system odprowadzania i filtrowania gazów i pyłów,  
f) posiadać panel dotykowy operatora, 
g) posiadać rezonator laserowy o minimalnej mocy 6KW, 
h) posiadać wgrane kompletne oprogramowanie, 
i) posiadać stację automatycznej kalibracji dysz, 
j) posiadać stację automatycznej wymiany dysz, 
k) posiadać system automatycznego wykrywania ułożenia blachy na stole, 
l) posiadać system do znakowania laserowego (odbarwianie a nie grawerowanie) 
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5. Odbiór końcowy maszyny; 

Odbiór końcowy urządzenia odbędzie się w siedzibie Zamawiającego po jej montażu i 
uruchomieniu. W trakcie odbioru końcowego zostaną sprawdzone wszystkie 
funkcjonalności urządzenia, prawidłowość montażu oraz jakość palenia. Podczas 
odbiorów końcowych zostaną również wycięte detale tożsame z próbkami 
referencyjnymi. Jakość krawędzi po wycięciu tych detali nie będzie mogła być gorsza od 
jakości krawędzi na detalach referencyjnych dostarczonych przez Wykonawcę przy 
składaniu oferty. Jeżeli wszystkie próby zakończą się wynikiem pozytywnym Strony 
podpiszą końcowy protokół odbioru.  

 
6. Schemat rozmieszczenia i wymiary maszyny tzw. Layout 

Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie zostało zainstalowane na istniejącej hali 
produkcyjnej: 
- wymiar części hali na której ma stanąć urządzenie 27x8m (obszar w polu pracy suwnicy), 
- wysokość pomiędzy posadzką a hakiem suwnicy 2,5m, 
- wymiar światła bramy wjazdowej 3,8x3,8m, 
- suwnica 2,5T. 
Wszystkie prace związane z przygotowaniem posadzki i elementów posadowienia wykona 
Zamawiający.  
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