
Dotyczy sprawy: 60/ZZ/AZLZ/2017   

 

1 

   

 

Modyfikacja z dnia 23 października 2017 r. 

 

OGŁOSZENIE 

o zamiarze udzielenia zamówienia 

 

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje  

o zamiarze udzielenia zamówienia na:  

1. dostawę przyrządu do testu V-Notched  Rail Shear (ASTM D7078), Utah V-
Notched Rail Shear Test Fixture (ASTM 7087) in 17-4PH stainless steel with 

Installation Spacers 

2. dostawę przyrządu do badania odporności struktury przekładkowej na pękanie w 

teście pojedynczej belki wspornikowej (SCB – Single Cantilever Beam) 

3. dostawę przyrządu do badania odporności laminatów na pękanie 

międzywarstwowe zgodnie z normą ISO 15114:2014 

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 

 

II. Przedmiot Zamówienia składa się z trzech części: 

 

1. Dostawa przyrządu do testu V-Notched  Rail Shear (ASTM D7078), Utah V-Notched Rail 

Shear Test Fixture (ASTM 7087) in 17-4PH stainless steel with Installation Spacers. 

2. Dostawa przyrządu do badania odporności struktury przekładkowej na pękanie w teście 

pojedynczej belki wspornikowej (SCB – Single Cantilever Beam)  

Wykonany przyrząd powinien spełniać wymagania opisane w projekcie normy ASTM opisującej 

badanie SCB struktury przekładkowej przedstawionym pod głosowanie w podkomitecie technicznym 

ASTM D30.09. W skład przyrządu powinny wchodzić: 

1) Podstawa mocująca próbkę spełniająca wymagania projektu normy z możliwością  badania 

próbek o szerokości do 3 in. 
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2) System obciążający spełniający wymagania projektu normy. Powinien zapewniać połączenie z 

maszyna obciążającą za pomocą wałka o średnicy 0.5 in. Powinien być wyposażony w 

rozwiązanie zapewniające powrót do zerowej siły przy przemieszczeniu początkowym podczas 

cyklicznego obciążania i odciążania próbki. 

3) Adapter mocujący podstawę przyrządu do ramy maszyny wytrzymałościowej poprzez połączenie 

kołkiem o średnicy 0.5 in. 

3. Dostawa przyrządu do badania odporności laminatów na pękanie międzywarstwowe zgodnie 

z normą ISO 15114:2014. Przyrząd powinien spełniać poniższe wymagania: 

1) wymagania normy ISO 15114:2014.  

2) Podstawa powinna mieć możliwość przesuwu poprzecznego realizowanego za pomocą liniowych 

łożysk kulkowych.  

3) Przyrząd powinien być wykonany ze stali nierdzewnej.  

4) Dodatkowo przyrząd powinien być wyposażony w adapter pozwalający na zamontowanie go na 

stole maszyny wytrzymałościowej Instron Electropuls E3000. 

 

Dla każdej z 3 części przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: 

 Uruchomienie urządzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu; 

 Przeprowadzenie testów potwierdzających funkcjonalność urządzenia; 

 Dostarczenia dokumentacji technicznej przyrządu oraz innej dokumentacji potrzebnej do 

poprawnej konserwacji oraz eksploatacji w języku polskim i / lub angielskim. 

 

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 23 grudnia br. 

 
IV. Okres gwarancji 

 
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 

 
V. Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia: 

 

Wyoming Test Fixtures Inc. 

2960 E. Millcreek Canyon Rd. 

Salt Lake City, UT 84109 

 

VI. Możliwość współpracy z Zamawiającym 

W przypadku gdy inny Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia (w zakresie 

każdej części odrębnie lub łącznie) spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone 
w niniejszym ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do dnia 27 

października br. do godziny 15:00 przesłać informację o tym na adres e-mail: 
anna.bartkowska@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez 

oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego. 

W przypadku gdy załączona dokumentacja nie pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że oferowane 

mailto:anna.bartkowska@ilot.edu.pl
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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, że 
Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania minimalne, 

Zamawiający zawrze umowę z: Wyoming Test Fixtures Inc. 
 

 

 
 

 


