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                              Warszawa, dnia 16.11.2017 r.  

 

OGŁOSZENIE 
o zamiarze udzielenia zamówienia 

 
Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę kompresora 

z płynnie regulowanym wydatkiem zabudowanego w kontenerze, wraz z montażem. 
 

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia służy 
wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu 

produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju. 
 

Wartość zamówienia  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

I. Zamawiający 
Instytut Lotnictwa 

Al. Krakowska 110/114 
02-256 Warszawa 

 

Osoba kontaktowa: 
Piotr Nowogrodzki - adres email: piotr.nowogrodzki@ilot.edu.pl. 

 
II. Przedmiot zamówienia 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompresora z regulowanym wydatkiem zabudowanego 

w kontenerze, wraz z montażem.  

 
 Dostarczony zestaw powinien charakteryzować się następującymi cechami oraz parametrami:  

1. Sprężarka śrubowa z falownikiem o mocy 35-40kW, przepływ 6-7m3/min, regulowany 

w zakresie 1.5 m3/min do maksymalnej wydajności. 
2. Zbiornik ciśnieniowy 1.5-2m3, p_robocze=10bar 

3. Automatyczny spust kondensatu 
4. Osuszacz chłodniczy +3C 

5. Filtr powietrza 

6. Separator kondensatu. 
 

 Sprężarka razem z osuszaczem powinna zostać zabudowana w ogrzewanym kontenerze, wraz 

z oświetleniem oraz rozdzielnią potrzeb własnych kontenera. 
W ramach dostawy należy również zapewnić montaż sprężarki. Montaż będzie polegał na 

wykonaniu instalacji pneumatycznej  pomiędzy sprężarką (kontenerem) a budynkiem T1, 

wykonanie przejść przez ściany oraz wykonanie układu odprowadzania kondensatu w kontenerze. 
Dodatkowo, prace montażowe będą uwzględniały montaż zbiornika w pomieszczeniu 

magazynowym oraz montaż niezbędnego orurowania łączącego końcowego odbiorcę ze sprężarką, 
poprzez zbiornik. Rura pomiędzy kontenerem a  budynkiem powinna zostać zaizolowana 

termicznie, rura ze stali nierdzewnej z obustronnym podawaniem argonu. Uwzględnić należy 

również montaż wszelkich niezbędnych koryt kablowych. 
 

 Gwarancja – 12 miesięcy.  

 
III. Podmiot, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienie: 

Kaeser Kompressoren Sp. z o.o. 
ul. Taneczna 82 

02-829 Warszawa 
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IV. Termin realizacji zamówienia: 

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie – nie później niż do dnia 28.12.2017 r. 

 
V. Możliwość współpracy z Zamawiającym 

W przypadku gdy Wykonawca spełnia wymagania Zamawiającego określone w rozdziałach II  i IV 
prosimy w terminie do dnia 22.11.2017 r. do godz. 12:00 o poinformowaniu nas o tym na adres: 

piotr.nowogrodzki@ilot.edu.pl wraz z załączeniem oferty potwierdzającej spełnianie wymagań. 
W przypadku gdy załączona oferta lub jej wyjaśnienie albo oświadczenie wiedzy Wykonawcy, nie 

pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowane rozwiązanie spełnia minimalne wymagania 

Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i 
podlega odrzuceniu.  

W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji od 
żadnego innego Wykonawcy, Zamawiający udzieli zamówienia firmie wymienionej w rozdziale III 

niniejszego ogłoszenia. 

 
 


