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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6323221 w. 2328, faks 022 6326681 , strona
internetowa www.icho.edu.pl.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa placówka naukowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawu do badań
wysokociśnieniowych w chemii dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa zestawu do badań wysokociśnieniowych w chemii a takŜe
przeszkolenie uŜytkowników w zakresie obsługi urządzenia. W skład zestawu powinny
wchodzić: - komora wysokociśnieniowa; - prasa hydrauliczna; - zasilacz hydrauliczny; komplet węŜy hydraulicznych, zaślepek, korków, uszczelek itp. Kompletny zestaw musi być
gotowy do pracy w momencie przekazania Zamawiającemu. Dostarczony zestaw musi
spełniać wymagania nie gorsze niŜ: Komora wysokociśnieniowa - komora dwupłaszczowa
typu tłok-cylinder, wykonana ze stali odpornej chemicznie np. 45HNMF; - ciśnienie pracy
1300 MPa; - temperatura pracy: 20°C - 100°C; - objętość komory: 25-35 ml; - płaszcz grzejny
umoŜliwiający podłączenie termostatu; - zestaw uszczelek do 50 cykli ciśnieniowych; - pięć
ampułek teflonowych o objętości 5-10 ml. Prasa hydrauliczna - prasa trójkolumnowa; - siła
maks. 350 kN; - ciśnienie hydrauliczne 40 MPa. Zasilacz hydrauliczny - ciśnienie 40 MPa wydajność 0,06 - 0,4 litr/min, regulacja elektroniczna; - przetwornik ciśnienia 60 MPa, 0.5%
+ kontroler mikroprocesorowy z funkcją wyboru ciśnienia maksymalnego - hydrauliczny
zawór bezpieczeństwa - zasilanie 230 - 240 V Zasilacz powinien umoŜliwiać regulację
szybkości wzrostu ciśnienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.61.50.00-4, 42.63.61.00-4.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niŜ kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
•

1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

•

2. Uzasadnienie wyboru trybu
W dwóch kolejno przeprowadzonych postępowaniach w trybie przetargu
nieograniczonego nie została złoŜona Ŝadna oferta. Warunki zamówienia nie zostały w
znaczący sposób zmienione.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
•

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, ul. Sokołowska 29/37, 01-142
Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

