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                       Wola Cicha, 25.10.2017 r. 

  

PRZETARG OTWARTY 

ID: 01/10/2017 

 

I. Zamawiający: 

Nazwa: Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel Sp. z o.o. 

Adres pocztowy: Wola Cicha 155, 36-060 Głogów Małopolski 

NIP: 813-348-53-77 

REGON: 180185014 

Strona internetowa: www.metazel.pl 

II. Rodzaj zamówienia: Dostawa powyżej 209 tyś. Euro 

III. Nazwa zamówienia: Zakup licencji do integracji z architekturą systemu detekcji anomalii w 

odlewach aluminiowych (1 kpl.) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ID: 01/10/2017.  

IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy:  

1. Nieograniczona czasowo licencja do integracji z architekturą systemu detekcji anomalii 

w odlewach aluminiowych (1 kpl.) wraz z dokumentacją dla dwóch wybranych do projektu gniazd 

produkcyjnych funkcjonujących w Zakładzie META-ZEL. 

a) System składający się z elementów platformy sprzętowo-programowej wykorzystywany będzie 

do zapewnienia funkcjonowania automatyki przemysłowej w oparciu o metody wykrywania 

anomalii oraz minimalną liczbę parametrów pomiarowych i danych uczących koniecznych dla 

seryjnego uzyskiwania parametrów: 

 Czystość poniżej 4 mg zanieczyszczeń na wyprodukowany detal, 

 Szczelność na poziomie leakrate poniżej 4 ccm/min.  

 Porowatości gazowej poniżej 0,8%. 

b) Funkcjonalność systemu obejmuje detekcję anomalii w zakresie klasyfikatorów: 

 Dokładność – informacje o ogólnej poprawności rozpoznawania rekordów przez 

klasyfikator, 

 Czułość – informacje o skuteczności rozpoznawania przez klasyfikator klasy 

pozytywnej, 

 Wskaźnik fałszywych alarmów – informacje o liczbie niezasadnych/fałszywych 

alarmów, 

 Pole pod krzywą ROC – miara liczbowa odzwierciedlająca zdolność do separacji 

rekordów klasy negatywnej i pozytywnej przez klasyfikator. 

c) Park maszynowy dwóch gniazd produkcyjnych:  

http://www.metazel.pl/
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 Topienie: 1 szt. indykcyjny piec topialny, 

 Odlewanie: 8 szt. maszyn odlewniczych ze stanowiskowymi piecami oporowymi, 

urządzeniami spryskującymi i grzewczo-chłodzącymi, 

 Czyszczenie: prasy okrojcze 5 szt, piły taśmowe 4 szt, czyszczarka strumieniowo-ścierna 1 

szt, wiertarki 4 szt, szlifierko-polerki 4 szt, gwinciarki 4 szt, frezarki pneumatyczne 2 szt, 

 Obróbka mechaniczna: 8 szt. maszyn obróbczych, tokarek i centr obróbczych, 

 Obróbka ścierno-wibracyjna: 2 szt. maszyn śrutujących, 2 szt maszyn do obróbki ścierno-

wibracyjnej, 

 Mycie: 2 szt. maszyn myjących. 

Etap I: 

d) Warstwa sprzętowa: 

 Jednostki obliczeniowe platformy – minimalna liczba 6 szt. o parametrach, co najmniej: 

 wyposażone w system operacyjny ogólnego przeznaczenia oraz podsystem czasu 

rzeczywistego programowany zgodnie z normą IEC 61131-3, 

 port DVI 

 4xUSB port 

 2xRJ45 port Ethernet  

 możliwość rozbudowy o dodatkowe porty komunikacyjne 

 wbudowany WEB Serwer 

 EtherCAT (magistrala komunikacyjna na poziomie modułów I/O) 

 wspierane języki programowania: IL, FBD, LD, SFC, ST, CFC 

 możliwość uruchamiania w warstwie czasu rzeczywistego modułów programowych 

uzyskanych z zewnętrznych pakietów inżynierskich za pomocą technologii 

automatycznego generowania kodu, w tym co najmniej dla sieci neuronowych 

autoasocjacyjnych. Wymagana możliwość pracy współbieżnej w. w. modułów i 

komunikacji z oprogramowaniem czasu rzeczywistego napisanym zgodnie z normą IEC 

61131-3. 

 temperatura pracy/magazynowania; odpowiednio -25°C …+60 °C/-40…+85 °C 

 odporność na wibracje/wstrząsy – zgodnie z normami EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 

 kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – zgodne z normami EN 61000-6-2/EN 

61000-6-4 

 napięcie zasilania; 24 V DC (-15 %/+20 %) 

 Rozproszony system wejść cyfrowych i analogowych – minimalna liczba sztuk 

rozproszonych wysp we/wy: 
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 sztuk 10 (wyspa rozszerzona: moduł komunikacyjny, 8 wejść binarnych 24V, 4 wejścia 

analogowe +-10V,  przekaźniki, elementy montażowe, przycisk wadliwej sztuki) 

 sztuk 38 (wyspa podstawowa: moduł komunikacyjny, 8 wejść binarnych 24V, przycisk 

wadliwej sztuki, przekaźniki, elementy montażowe) 

 Typy sygnałów binarnych obsługiwanych przez system – co najmniej: 

- 5 V DC, 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC, 120 V AC …230 V AC,  

- częstotliwość próbkowania do 1 Msample/s, 

- dostępna opcja buforowania danych w modułach wejść (nadpróbkowanie) co najmniej 

100 danych na cykl i ich blokowego odczytu (jeden rozkaz w cyklu) przez 

oprogramowanie warstwy czasu rzeczywistego. 

 Typy sygnałów analogowych obsługiwanych przez system – co najmniej: 

- 0..10 V, -10..10V, 0..20 mA, 4..20 mA, -5..5 V IEPE, 

- pasmo przenoszenia dla sygnału wejściowego do 25 kHz, 

- dostępna opcja buforowania danych w modułach wejść (nadpróbkowanie) co najmniej 

100 danych na cykl i ich blokowego odczytu (jeden rozkaz w cyklu) przez 

oprogramowanie warstwy czasu rzeczywistego. 

 Możliwość tworzenia rozproszonego systemu wejść i wyjść za pomocą protokołu 

zgodnego ze standardem EtherCAT: 

- dostępne topologie, co najmniej: szeregowa, drzewo, gwiazda, 

- okablowanie Ethernet do 100m pomiędzy węzłami, 

- możliwość wykorzystania kabli światłowodowych, 

- dostępna opcja podłączania/odłączania w locie (hot connect), 

- ciągła kontrola jakości komunikacji, dostęp do funkcji diagnostycznych z poziomu 

oprogramowania warstwy czasu rzeczywistego. 

 Panele operatorskie: 

 Minimalna liczba sztuk paneli operatorskich: 47 

 Interfejs o przekątnej co najmniej 15'', czytnik kodów kreskowych, czytnik RFID, 

obudowa i uchwyt, 

 czterordzeniowy procesor co najmniej 1.2 GHz, RAM co najmniej 1GB, 

 procesor graficzny,  

 rozdzielczość co najmniej 1280x800, 

 pojemnościowy panel dotykowy z obsługą wielodotyku (10 punktów) na wytrzymałym 

szkle (co najmniej 6H, 2.8 mm), 

 10/100 Ethernet, 

 RS485 z optoizolacją, 
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 802.11 b/g/n Wireless LAN, 

 łączność Bluetooth 4.1, 

 do 4 portów USB 2.0, 

 dodatkowe indywidualnie dopasowane interfejsy (np. zewnętrzny lub wewnętrzny 

czytnik kodów kreskowych), 

 zasilanie 12-36V DC, 

 klasa szczelności IP63, 

 konstrukcja bezwentylatorowa. 

e) Oprogramowanie do rejestracji danych i diagnozowania stanu pracy maszyn posiadające 

następujące cechy: 

 trwały zapis danych w relacyjnej bazie danych, 

 możliwość definiowania słowników typów zdarzeń binarnych i słowników maszyn co 

najmniej bezpośrednio na poziomie bazy danych, 

 wymiana danych z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem otwartych standardów 

komunikacyjnych bazujących na XML, np. SOAP web services, 

 zastosowanie silnika bazodanowego dostępnego na licencji open-source (możliwość 

dostępu do kodów źródłowych). 

Etap II: 

f) Moduły funkcjonalne dla dwóch gniazd produkcyjnych (branży motoryzacyjnej i 

elektromaszynowej): 

 Administracyjny - umożliwiający zarządzanie systemem i użytkownikami, definiowanie 

uprawnień użytkowników systemu. 

 Technologiczny - umożliwiający definiowanie i nadzór nad technologią procesu produkcyjnego o 

funkcjonalności, co najmniej: 

 definiowanie technologii produkcji - lista operacji do wymaganych wykonania danego 

produktu, karty operacyjne i plany kontroli dla operacji wraz z wymaganymi 

parametrami, 

 rejestracja kolejnych wersji dokumentacji technologicznych, 

 udostępnianie wymaganych elementów dokumentacji technologicznych na panelach 

operatorskich na hali produkcyjnej. 

 Techniczny – wspomagający zarządzanie utrzymaniem ruchu posiadanego parku maszynowego, 

(w tym wspomagający zarządzanie formami odlewniczymi i pozostałymi narzędziami 

produkcyjnymi) o funkcjonalności, co najmniej: 

 rejestr części zamiennych, w zakresie kartoteki części zamiennych oraz generowania 

dokumentów RW dla części zużytych do przeglądów/remontów/napraw, 
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 planowanie remontów i przeglądów dla zasobów produkcyjnych, 

 rejestracja wykonania remontów i przeglądów wraz z ich parametrami, 

 zgłaszanie awarii zasobów produkcyjnych,  

 definiowanie podstawowych informacji o narzędziach, 

 rejestracja ilości wyprodukowanej przy pomocy poszczególnych narzędzi, z 

uwzględnieniem obsługi form wielogniazdowych. 

 Planowania produkcji – umożliwiający planowanie i harmonogramowanie zleceń produkcyjnych 

dostępny poprzez interfejs WWW o funkcjonalności, co najmniej: 

 tworzenie zleceń partii produkcyjnych i zleceń na poszczególne operacje 

technologiczne, 

 integracja z modułem technologicznym 

 obsługa struktury BOM (Bill Of Material) dla zleceń na operacje technologiczne, 

 możliwość indywidualnego dostosowania danych technologicznych dla zleceń partii 

produkcyjnych, 

 harmonogramowanie zleceń na operacje technologiczne dla poszczególnych zasobów, 

 graficzny (w postaci interaktywnego wykresu Gantta) i tabelaryczny podgląd 

harmonogramu zleceń na operacje technologiczne dla zasobów produkcyjnych, 

 dostęp do systemu dla służb pomocniczych, dotyczący co najmniej służb 

odpowiedzialnych za przygotowanie narzędzi produkcyjnych, 

 możliwość uzyskania informacji o stanie zapotrzebowania na materiały i półprodukty,  

 możliwość opracowywania własnych algorytmów harmonogramujących i ich integracji 

z systemem. 

 Produkcyjny – umożliwiający monitoring realizacji produkcji, pozwalający na identyfikację i 

śledzenie procesu produkcji: 

 przegląd listy zleceń produkcyjnych, 

 przegląd szczegółów zlecenia produkcyjnego, 

 zatwierdzanie zakończenia zlecenia w przypadku gdy wyprodukowana ilość jest 

poniżej zakładanej, 

 możliwość generowania wydruków przewodników dla zlecenia produkcyjnego. 

 diagram prezentujący dla wybranego produktu genealogię jego powstawania z 

uwzględnieniem operacji technologicznych na nim wykonywanych. Diagramy muszą 

wykorzystywać zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb procesów produkcyjnych 

standard BPMN 2.0. 

 Informacyjny - umożliwiające podgląd bieżącego stanu maszyn, za pośrednictwem strony WWW, 

posiadające następujące cechy:  
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 dostęp do danych za pomocą komputera PC/laptopa oraz urządzeń mobilnych (tablet, 

smartphone), 

 prezentacja maszyn w postaci symboli graficznych z możliwością odwzorowania 

przestrzennego rozlokowania maszyn w hali, 

 jednoznaczne, za pomocą odpowiedniego koloru, wskazywanie stanów maszyny (w 

tym co najmniej: praca automatyczna, postój, TPZ, awaria, tryb off-line, uruchomienie, 

brak obsługi),  

 przedstawianie w postaci liczbowej co najmniej 4 wskaźników dla danej maszyny 

(możliwość wyboru spośród, co najmniej: aktualna procentowa wydajność maszyny dla 

zmiany, aktualna procentowa wydajność maszyny dla zlecenia, liczba sztuk/cykli 

wykonana dla zlecenia, liczba sztuk/cykli wykonana dla zmiany, czas trwania 

aktualnego stanu maszyny), 

 informowanie o zalogowanych operatorach (identyfikatory/imiona i nazwiska) 

obsługujących maszyny, 

 informowanie o identyfikatorze aktualnie przetwarzanego zlecenia, identyfikatorze 

detalu i identyfikatorze operacji, 

 możliwości elektronicznej komunikacji tekstowej z operatorem poprzez przesyłanie 

informacji z poziomu strony www bezpośrednio na stanowisko produkcyjne oraz 

odczyt z poziomu strony www odpowiedzi wprowadzonej przez operatora na 

stanowisku pracy (odpowiedź wprowadzona za pomocą interfejsu graficznego 

dostępnego na stanowisku pracy operatora). 

 możliwość generowania i graficznej lub tabelarycznej prezentacji wyników dla 

bieżących oraz historycznych statystyk przetwarzanych statystyk dotyczących, co 

najmniej: 

- czasu pracy operatorów, 

- godzin zalogowania operatorów, 

- średniego czasu awarii, 

- rodzajów awarii,  

- powodów postojów,  

- zdarzeń występujących na maszynach,  

- sumarycznego czasu pracy maszyny, 

- zbiorczej wielkość produkcji, z podziałem na typy maszyn, dla dowolnie 

zdefiniowanego zbioru maszyn, 

- wskaźnika OEE (Overall Equipment Efficiency), 
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- struktury czasu pracy dowolnie zdefiniowanej grupy maszyn, rozumianej jako wykres 

następujących kolejno po sobie interwałów stanu maszyny z udostepnieniem 

szczegółowych informacji dla poszczególnych interwałów (w tym w szczególności: 

czasu trwania, identyfikatora zalogowanego operatora, identyfikatora realizowanego 

zlecenia, w przypadku postoju informacji o jego rodzaju) oraz zbiorczej informacji o 

średniej wydajności maszyny i liczbie wyprodukowanych sztuk lub wykonanych cykli. 

 Kontroli jakości - umożliwiający rejestrację wyników kontroli jakości detali przez pracowników 

produkcji i działu jakościowego, wraz z analizą danych jakościowych o funkcjonalności, co 

najmniej, jak poniżej:  

 wprowadzanie i rejestrowanie wyników kontroli produkcji przez pracowników 

produkcji, 

 kontrola produkcji przez pracowników działu kontroli jakości – dla pierwszych sztuk 

na każdym stanowisku po rozpoczęciu zmiany oraz dodatkowe kontrole w trakcie 

zmiany, 

 lista zadań/partii wymagających kontroli, 

 rejestracja wad z podziałem na grupy i kody wad, 

 moduł analityczny.  

 Detekcji anomalii – pozwalający na sprawdzanie jakości detali przez pracowników produkcji i 

kontroli jakości w formie detekcji anomalii i analizą danych jakościowych: 

 wykrywanie anomalii: 

- zdolność uczenia się poprawnego przebiegu procesu technologicznego, 

- zdolność wykrywania anomalii w czasie rzeczywistym, 

- sygnalizacja personelowi wykrytych anomalii w formie graficznej, 

- rejestracja w bazie danych informacji o wykrytych anomaliach, 

- integracja z systemem realizacji produkcji i monitorowania zasobów produkcyjnych, 

- graficzny interfejs użytkownika dla operatorów maszyn/procesów, 

- graficzny interfejs użytkownika (WWW) dla inżynierów procesu, 

- rejestracja w bazie danych wzorcowych przebiegów procesu dla poszczególnych 

zleceń, 

- komunikacja z systemem sterowania maszyn oraz rejestracja i przetwarzanie danych 

z czujników pomiarowych w czasie rzeczywistym, 

- konfigurowanie automatyczne lub ręczne progu czułości algorytmu wykrywania 

anomalii, 

- konfigurowanie automatyczne lub ręczne parametrów modułu zgłaszania alarmów 

operatorowi, 
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 Interfejs graficzny wykrywania anomalii: 

- uruchomienie fazy uczenia poprawnego stanu procesu technologicznego w sposób 

automatyczny (na podstawie komunikacji z systemem sterowania maszyny lub 

systemem realizacji produkcji) lub przez operatora,  

- wyświetlanie informacji o realizacji procesu uczenia oraz przejściu w stan 

nadzorowania, 

- sygnalizowanie operatorowi dwóch stanów realizacji nadzorowanego procesu: 

poprawny albo niepoprawny (anomalia - alarm), 

- możliwość konfigurowania progu zgłaszania alarmów. 

 wykrywania związków przyczynowo-skutkowych: 

- maszynowe wykrywanie związków przyczynowo-skutkowych wpływających na 

czystość odlewów aluminiowych, 

- maszynowe wykrywanie związków przyczynowo-skutkowych wpływających na 

szczelność odlewów aluminiowych, 

- maszynowe wykrywanie związków przyczynowo-skutkowych wpływających na 

porowatość gazową odlewów aluminiowych, 

- maszynowe wykrywanie związków przyczynowo-skutkowych wpływających na 

efektywność procesów produkcyjnych, 

- maszynowe wykrywanie związków przyczynowo-skutkowych wpływających na 

wydajność procesów produkcyjnych, 

- możliwość parametryzowania analiz (wybór zestawu atrybutów do analizy, 

wykluczanie lub uwzględnianie rekordów z atrybutami o określonych wartościach – np.  

tylko konkretnych maszyn, operatorów, produktów, materiałów itp.) graficzna 

prezentacja wyników analiz w formie tekstowej (interpretowalne reguły jeżeli-to) oraz 

w formie graficznej (drzewo decyzyjne), 

- ocena jakościowa uzyskanych reguł (wsparcie, ufność), 

- możliwość zapisu wyników analiz i porównywania wyników dla tych samych 

parametrów z różnych okresów (nowe reguły, reguły nieaktualne itp.), 

- możliwość zlecania analiz wykonywanych cyklicznie, 

 Analiza parametrów procesu produkcyjnego: 

- analiza zmian parametrów procesu produkcyjnego w ramach danego zlecenia, 

- wykrywanie i powiadamianie o odchyleniach parametrów procesu produkcyjnego (np. 

założonego czasu cyklu) od wartości nominalnych, zdefiniowanych w module 

technologicznym. 
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Zakup ma charakter bezwarunkowy i jest związany z realizacją projektu ze środków poddziałania 1.4.1. 

Dotacje bezpośrednie, Typ projektów: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu, pn. " Wdrożenie wyników prac 

B+R na rzecz uruchomienia produkcji innowacyjnych na skalę europejską odlewów aluminiowych o 

podwyższonej zwartości, szczelności i czystości ", nr: RPPK.01.04.01-18-1001/16. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania  

48516000-8 Pakiety oprogramowania do wymiany danych 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: 

1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna 

podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty- załącznik nr 1 „Wzór oferty” 

oraz na podstawie dołączonego do oferty dokumentu rejestrowego, 

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym - za spełnienie warunku Zamawiający uzna 

podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty- załącznik nr 1 „Wzór oferty”, 

c) posiadają potencjał kadrowy, który rozumie się poprzez oddelegowanie do realizacji 

zamówienia co najmniej trzech osób zatrudnionych przez Oferenta, którzy gwarantują 

poprawną realizację zamówienia oraz poufność przekazywanych informacji - za spełnienie 

warunku Zamawiający uzna wskazanie co najmniej 3 osób z opisem ich doświadczenia/zakresu 

zadań, w tym co najmniej jedna osoba z doświadczeniem z co najmniej jednego wdrożenia 

systemu monitorowania produkcji dla firmy z branży metalurgicznej. 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - za 

spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczonego na formularzu 

oferty - załącznik nr 1 „Wzór oferty”, 

e) posiadają doświadczenie w realizacji dostaw z obszaru  kodu 48100000-9 - Przemysłowe 

specyficzne pakiety oprogramowania lub 48516000-8 Pakiety oprogramowania do wymiany 

danych - Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku poprzez wykazanie przez Wykonawcę, 

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności firmy jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 5 dostaw systemów 

informatycznych, mieszczących się w zakresie kodu 48100000-9 lub 48516000-8, - za 

spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia oraz uzupełnienie listy 

referencji dostaw umieszczonych w formularzu oferty - załącznik nr 1 „Wzór oferty”, 
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2. Na warunkach określonych w niniejszym punkcie Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wezwania Oferenta do przedstawienia dodatkowych dokumentów i  informacji potwierdzających 

spełnienie warunków, o których mowa w pkt. V, ppkt. 1. 

3. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być 

udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 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, 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

4. Za spełnienie warunku o którym mowa w pkt. V, ppkt. 3, Zamawiający uzna, jeżeli będzie miał 

możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do przetargu - wzór oświadczenia 

o nieistnieniu konfliktu interesów i załącznika nr 4 do przetargu - wzór oświadczenia o braku 

powiązań z wykonawcami. 

5. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu przetargowym albo powiązany 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona. 

6. Oferenci, w zakresie przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do przedstawienia załącznika nr 1 

„Wzór oferty” oraz dostarczenia, wymaganych w niej załączników. 

7. Oferty można składać w języku polskim. 

8. Odrzuceniu podlegają także oferty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnego 

z opisem przedmiotu zamówienia. 

9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano wskazanie nazwy własnej lub technologii, 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii i rozwiązań równoważnych, tj. 

nie obniżających standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych 

określonych przez Zamawiającego. W związku z tym wszystkie opisy i wskazania zawierające 

funkcje i wymagania związane z korzyściami i funkcjonalnościami wymaganymi przez 

Zamawiającego, powinny być traktowane jako wskazania wymagań dotyczą warunków 

równoważności. Ewentualne nazwy mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań 
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jakościowych i technologicznych zamawiającego. Każdy z oferentów może zastosować 

technologie równoważne/ równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w 

opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu. 

10. Oferty powinny zawierać okres ważności, przy czym minimalny okres związania ofertą nie może 

być krótszy niż 15.12.2017 r.,  

11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

12. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 

13. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

14. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

15. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wykonawcy 

przedmiotu zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień 

publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia 

publicznego, określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie  będzie zgodne z 

przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego. 

16. Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym przetargu) odrzuca 

się. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie 

spełnia” –na podstawie złożonych dokumentów. 

VI. Miejsce i termin i warunki realizacji zamówienia 

1. Termin realizacji zakupu:  

a) Licencji do integracji z architekturą systemu detekcji anomalii w odlewach aluminiowych (1 

kpl.): 

Etap I - nie później niż do końca 30.01.2018 r. 

Etap II - nie później niż do końca 20.06.2018 r. 

2. Miejsce realizacji dostawy: Polska, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, gmina Głogów 

Małopolski, miejscowość Wola Cicha 155, 36-060 Głogów Małopolski. 

 

3. Warunki zakupu:  

a) Wymagany maksymalny termin realizacji zakupu musi być zgodny z zadeklarowanymi 

terminami w złożonej Ofercie. 

b) Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT. 

c) Porozumiewanie się Zamawiającego z Dostawcami będzie się odbywało drogą pisemną, drogą 

elektroniczną lub faksem w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i 

informacje przekazane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu uważać się będzie za złożone 
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w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie 

drugiej strony potwierdzi niezwłocznie fakt ich otrzymania. 

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga): 

Lp. Kryterium (symbol) Waga kryterium 

1 Cena netto (C) 50% 

2 Gwarancja (G) 10% 

3 Metodyka wytwarzania 

zwinnego (A) 
20 % 

4 Serwis (S) 20% 

 

VIII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: 

1. Kryterium: C – Cena netto – Waga 50%:  

a) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść 

w związku z dostawą przedmiotu zamówienia. 

b) Cenę ofertową należy podać w walucie PLN.  

c) Ceny w PLN należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

d) Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za wykonanie dostawy całości przedmiotu 

zamówienia. 

e) Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny netto podanej 

w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w przypadku 

uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 „Wzór oferty”. 

W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku 

osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:  

                 Cena netto oferty najniższej 

C =                  x 50 = ilość punktów 

       Cena netto rozpatrywanej oferty 

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 50 pkt. 

 

2. Kryterium G - Gwarancja – waga 10% 

a) Okres gwarancji należy podać w miesiącach, licząc od momentu dostawy przedmiotu 

zamówienia (potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym). 

b) Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby miesięcy 

udzielonej gwarancji, podanych w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny 

za spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium 

załącznika nr 1 „Wzór oferty”. 

c) W ramach tego kryterium wartość osiągniętej liczby punktów za kryterium „Gwarancja” 

wyliczona zostanie w oparciu o następujące przedziały: 
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0-23 miesiące - 0 pkt 

24-35 miesięcy - 5 pkt 

36 miesięcy i więcej - 10 pkt 

d) Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 10 pkt. 

 

3. Kryterium A - Zastosowanie metodyki wytwarzania zwinnego (Agile) – waga 20 % 

a) Prowadzenie projektu/umowy zgodnie z uznaną metodyką wytwarzania zwinnego (Agile) - 

wymagane spotkanie fizyczne co najmniej co 2 tygodnie zespołu złożonego z przedstawicieli 

Zamawiającego i Dostawcy w miejscu wdrożenia. 

b) Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie gwarantowanej 

metodyki wytwarzania zwinnego z wymaganymi spotkaniami co najmniej co 2 tygodnie, 

podanego w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny za spełnione w 

przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium załącznika nr 1 

„Wzór oferty”. 

c) W ramach tego kryterium wartość osiągniętej liczby punktów za kryterium „Metodyka 

wytwarzania zwinnego” wyliczona zostanie w oparciu o następujące przedziały: 

Prowadzenie projektu/umowy zgodnie z metodyką wytwarzania zwinnego z wymaganymi 

spotkaniami co najmniej co 2 tygodnie – 20 pkt.  

Oferty nie spełniający tego wymogu otrzymają 0 pkt. 

d) Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt. 

 

4. Kryterium S - Serwis – waga 20% 

a) Czas reakcji serwisu, rozumiany jako możliwość stawienia się serwisanta w siedzibie 

Zamawiającego, należy podać w godzinach, licząc od momentu zgłoszenia usterki. 

b) Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie gwarantowanej szybkości 

reakcji serwisu, podanego w formularzu oferty - Zamawiający uzna dane kryterium oceny za 

spełnione w przypadku uzupełnienia w punkcie dotyczącym przedmiotowego kryterium 

załącznika nr 1 „Wzór oferty”. 

c) W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku 

osiągniętej liczby punktów za kryterium „Serwis” wyliczonych w oparciu o wzór: 

 

                  Serwis oferty o najszybszym czasie reakcji 

C =   x 20 = ilość punktów 

Czas reakcji serwisu rozpatrywanej oferty 

 

d) Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt. 
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Punkty przyznane w kryterium: Cena netto (C), Gwarancja (G), Zastosowanie metodyki wytwarzania 

zwinnego (A), Serwis (S), zostaną do siebie dodane. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach 

wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 

uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru: 

Ʃ = C + G +A + S 

Gdzie: 

Ʃ – łączna suma przyznanych punktów 

C – liczba punktów przyznana w kryterium „Cena netto” 

G – liczba punktów przyznana w kryterium „Gwarancja” 

A - liczba punktów przyznana w kryterium „Zastosowanie metodyki wytwarzania zwinnego” 

S – liczba punktów przyznana w kryterium „Serwis” 

 

IX. Miejsce, sposób i termin składania oraz otwarcia ofert 

1. Miejscem składania ofert jest: Wola Cicha 155, 36-060 Głogów Małopolski 

2. Oferta powinna zostać złożona w terminie do 27.11.2017 roku do godziny 08:30, tj. w godzinach 

pracy Zakładu (Zamawiającego) 7:00-15:00. W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź 

firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego: Wola 

Cicha 155, 36-060 Głogów Małopolski  

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej do siedziby Zamawiającego wraz 

z dopiskiem „Oferta na zakup licencji do integracji z architekturą systemu detekcji anomalii w 

odlewach aluminiowych ID: 01/10/2017  – nie otwierać do dnia 27.11.2017 roku do godziny 

09:00”. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez 

Zamawiającego. 

4. Oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 i zawierać wymagane w 

niej załączniki.  

5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do 

występowania w imieniu Oferenta.  

6. W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do 

wykonania tej czynności. 

7. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów 

rejestrowych. 
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8. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent. 

9. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

10. Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 27.11.2017 r. o godzinie 09:00 pod adresem: Polska, 

województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, Gmina Głogów Małopolski, Wola Cicha 155, 36-

060 Głogów Małopolski. 

11. Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość 

uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie 

i miejscu (Wola Cicha 155, 36-060 Głogów Małopolski, 27.11.2017, godz. 09:00). Oferenci mogą 

być reprezentowani przez swoich pracowników na podstawie udzielonego w formie pisemnej 

pełnomocnictwa. Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów 

kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający 

poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy dostawców 

oraz ceny podane przez poszczególnych Oferentów za dostawę przedmiotu Zamówienia.  

12. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Wykonawcy, który złoży ofertę oraz 

opublikowane zostaną na stronie internetowej Zamawiającego (www.metazel.pl/) oraz na bazie 

konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl) najpóźniej do dnia 29.11.2017 roku. 

13. Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (w siedzibie Zamawiającego 

pod adresem: Wola Cicha 155, 36-060 Głogów Małopolski, lub elektronicznie) wglądu do pełnego 

protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników 

wyboru Dostawcy, w szczególności w przypadku otrzymania i konieczności zweryfikowania 

znaczącej liczby ofert, przy czym wydłużenie terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru 

Wykonawcy w takim przypadku nastąpi nie później niż do dnia 01.12.2017 roku. 

15. W przypadku konieczności wydłużenia terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy, 

Zamawiający najpóźniej do dnia 29.11.2017 roku poinformuje wszystkich Oferentów biorących 

udział w postępowaniu o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia wyników wyboru Wykonawcy, a 

także zamieści stosowną informację na stronie internetowej: http://www.metazel.pl/. 

16. Zamawiający do dnia 29.11.2017 roku (z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu 

rozstrzygnięcia wyników wyboru Dostawcy), zamieści na stronie internetowej 

(http://www.metazel.pl/), oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3 i o braku powiązań z wykonawcami, zgodnie z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 4 do niniejszego przetargu. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego w przypadku 

powtórzenia czynności albo unieważnienia postępowania jeżeli podmiot/podmioty biorące udział 

w postępowaniu wpłynęły na jego wyniki w sposób sprzeczny z prawem. 

http://www.metazel.pl/
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18. Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego przetargu. 

19. Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści przetargu, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie 

nie później, niż do końca dnia 17.11.2017 r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym 

albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

20. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich 

oferentów za pomocą własnej strony internetowej, bez wskazywania autora pytania.   

21. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: szczegółowych informacji nt. 

przedmiotu zamówienia udziela Pan Piotr Betlej w formie pisemnej (poczty elektronicznej) pod 

adresem e-mail: piotr.betlej@metazel.pl. 

X. Warunki, zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy:  

1. Zamawiający określi termin zawarcia umowy po zakończeniu postępowania w informacji wysłanej 

do Dostawcy, którego ofertę wybrano. 

2. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2 do postepowania.  

3. W przypadku, gdy Dostawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania 

4. Wyłoniony Dostawca przedłoży aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą wszczęcia Postępowania zakupowego w następującym 

zakresie - nie został prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie Zakupu, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Niniejszy warunek 

odnosi się do członków zarządu, wspólników, partnerów, komplementariuszy lub pełnomocników 

umocowanych w poniższym postepowaniu przetargowym.   

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

6. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w wysokości 10% 

wartości umowy,  

b) niespełnienia określonych w przetargu wymagań dotyczących realizacji przedmiotu 

zamówienia (np. nieprawidłowe parametry, zła jakość lub zniszczenia przedmiotu 

zamówienia) – w wysokości 20% wartości umowy,  

c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki. 
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7. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w następującym przypadku: 

a) odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% 

wartości umowy, 

b) zwłoki w zakresie zapłaty wynagrodzenia  – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego 

za każdy dzień zwłoki. 

8. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą. 

9. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu 

zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym przetargu oraz złożonej przez 

Dostawcę ofercie.  

10. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach: 

a) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób 

wymienionych przez strony do realizacji umowy, 

b) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Dostawcę lub 

Zamawiającego, 

c) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez 

Dostawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć, 

d) realizacji zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 

50% wartości zamówienia publicznego, określonego, o ile to zamówienie  będzie zgodne z 

przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego. 

11. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, 

będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami 

określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z 

zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w 

chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez 

Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż 

umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą 

stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.  

12. Przedłużenie terminów zakończenia dostawy przedmiotu zamówienia, dopuszczalne jest wyłącznie 

w przypadku:  

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  

b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość dostawy,  
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c) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie 

wymogów technicznych i technologicznych dostawy;  

d) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, 

pomimo zachowania należytej staranności,  

e) konieczność usunięcia błędów w specyfikacji technicznej, które będą miały wpływ na 

termin wykonania umowy,  

f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, 

skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu odstawy. 

13. W sytuacjach opisanych w niniejszym postepowaniu ofertowym, w zakresie przedłużenia terminu 

dostawy wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy 

podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

14. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz 

zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w 

rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, 

w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez 

Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, 

wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe 

brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo 

też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności 

świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany 

korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do 

umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa. 

 

XI. Postanowienia końcowe: 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym przetargu mają zastosowanie uregulowania 

Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze 

środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych 

2. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-

676 Warszawa, Polska 

 

XII. Załączniki do przetargu otwartego; 

1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty wraz z oświadczeniami. 

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę. 

3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów (wypełnia Zamawiający). 

4. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami (wypełnia Zamawiający). 
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5. Załącznik nr 5 – Protokół postępowania (wypełnia Zamawiający). 

 

 

 

Pieczęć i podpis zamawiającego 


