
 
 
 
 

Umowa o dofinansowanie Projektu o nr RPLD.01.02.01-10-0028/18-00  

 „Stworzenie infrastruktury B+R na potrzeby opracowywania innowacyjnej bezszwowej odzieży technicznej” 
 

FILATI Mirosław Kubiak Spółka Jawna 

 Opiesin 60, 98-220 Zduńska Wola 

NIP 8291709433, REGON 100617306, KRS 0000327753 

tel. +48 43 824 44 03, fax. +48 43 824 44 04, e-mail: p.kubiak@filati.pl  

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cylindrycznych maszyn dziewiarskich do wytwarzania 

bezszwowych tub dzianinowych w ramach projektu, pt.: „Stworzenie infrastruktury B+R na potrzeby 

opracowywania innowacyjnej bezszwowej odzieży technicznej” w ramach Poddziałania I.2.1 

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 zatwierdzonego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej CCI2014PL16M2OP005 z 

dnia 18 grudnia 2014 r. („Projekt”), objętego wnioskiem o dofinansowanie o nr RPLD.01.02.01-10-

0028/18 oraz umową o dofinansowanie nr RPLD.01.02.01-10-0028/18-00, nr postępowania: F/RPO-

WL/2/2021 („Postępowanie”).  

Informacje podstawowe  

1.1. Kody CPV: 

42714000-4 – Maszyny dziewiarskie  

1.2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części, tj.:  

1.2.1. dostawa cylindrycznej maszyny dziewiarskiej do wytwarzania bezszwowych tub 

dzianinowych o numerze uiglenia 28 i średnicy cylindra 21” – 1 sztuka – część 1 

zamówienia („Część 1”); 

1.2.2. dostawa cylindrycznej maszyny dziewiarskiej do wytwarzania bezszwowych tub 

dzianinowych o numerze uiglenia 40 i średnicy cylindra 18” – 1 sztuka – część 2 

zamówienia („Część 2”); 

− łącznie dalej „Części”, a każda z osobna jako „Część”. 

2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich Części  

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cylindrycznych maszyn dziewiarskich do wytwarzania 

bezszwowych tub dzianinowych o parametrach nie gorszych niż przewidzianych w niniejszym 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia („OPZ”).  

W ramach przedmiotu zamówienia – w każdej Części - wykonawcy będą zobowiązani do: 

2.1.1. dostarczenia urządzenia w terminie określonym w ofercie Wykonawcy, ale nie dłuższym 

niż 30 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zamówienia dla danej 

Części; 

 
1 1 Zamawiający informuje, iż  ilekroć w treści dokumentacji Postępowania, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, 

atesty lub certyfikaty lub wskazuje znaki towarowe, patentowe lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 
charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Wykonawca może wykorzystać w szczególności 
normy, atesty, certyfikaty lub produkty w stosunku do nich równoważne. Przez równoważne należy rozumieć takie, które 
pozwalają na dokonanie przez Zamawiającego weryfikacji produktu na poziomie nie mniejszym niż wymagane w dokumentacji 
postępowania oraz o parametrach nie niższych / nie gorszych niż przewidziane w tej dokumentacji.  Na Wykonawcy spoczywa 
obowiązek wykazania równoważności oferowanych przez niego dostaw. 

mailto:p.kubiak@filati.pl


 
 
 
 

Umowa o dofinansowanie Projektu o nr RPLD.01.02.01-10-0028/18-00  

 „Stworzenie infrastruktury B+R na potrzeby opracowywania innowacyjnej bezszwowej odzieży technicznej” 
 

FILATI Mirosław Kubiak Spółka Jawna 

 Opiesin 60, 98-220 Zduńska Wola 

NIP 8291709433, REGON 100617306, KRS 0000327753 

tel. +48 43 824 44 03, fax. +48 43 824 44 04, e-mail: p.kubiak@filati.pl  

2.1.2. udzielenia minimum 12-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone urządzenie oraz 

wszystkie jego elementy, podzespoły, z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych, 

liczonej od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń dla 

danego urządzenia („Gwarancja”); 

2.1.3. zapewnienia serwisu w okresie obowiązywania Gwarancji; 

2.1.4. akceptacji 30-dniowego terminu płatności liczonego od dnia przekazania Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących płatności 

zaliczki, o której mowa poniżej; 

2.1.5. złożenia deklaracji zgodności znaku CE / certyfikat znaku CE dla oferowanego urządzenia 

– w każdej z Części. 

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na realizację przedmiotowego 

zamówienia w wysokości nie przekraczającej 25 % wartości udzielonego zamówienia.  

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Zamówienie będzie obejmowało dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych cylindrycznych maszyn 

dziewiarskich do wytwarzania bezszwowych tub dzianinowych.  

a) Parametry techniczne i wyposażenie maszyny z Części 1:  

• numer uiglenia: 28, 

• średnica cylindra: 21”,  

• aktywne podawanie przędzy,  

• możliwość przerobu włókien wełnianych,  

• możliwość wzorowania dwoma kolorami,  

• dwa aktywne podawacze surowca/przędzy na każdym z systemów,  

• system formowania oczka sterowany przez niezależne silniki (motory) z możliwością 

poszerzania i zagęszczania oczka w tym samym rządku, 

• osiem systemów produkcji,  

• 16 podawaczy przędzy dziewiarskiej,  

• 10 podawaczy przędzy elastycznej,  

• interfejs komunikacyjny do systemu zarządzania produkcją. 

b) Parametry techniczne i wyposażenie maszyny z Części 1: 

• numer uiglenia: 40, 

• średnica cylindra: 18”,  

• aktywne podawanie przędzy,  

• możliwość przerobu włókien syntetycznych i elastanów ze stopniowaniem kompresji,  
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• możliwość wzorowania dwoma kolorami,  

• dwa aktywne podawacze surowca/przędzy na każdym z systemów,  

• system formowania oczka sterowany przez niezależne silniki (motory) z możliwością 

poszerzania i zagęszczania oczka w tym samym rządku, 

• osiem systemów produkcji,  

• 16 podawaczy przędzy dziewiarskiej,  

• 10 podawaczy przędzy elastycznej,  

• interfejs komunikacyjny do systemu zarządzania produkcją. 

  

Załącznik: 

1. Parametry systemu zarządzania produkcją, tj. NAUTILUS® firmy Dinema – Załącznik nr 1 

(dokument w języku angielskim). 
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