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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowej szlifierki lub zbudowanej z fabrycznie nowych 

elementów ze sterowaniem cyfrowym do wałków z możliwością szlifowania wzdłuż osi (dalej jako 
urządzenie). Głównym przeznaczeniem urządzenia będzie szlifowanie próbek stosowanych do badań 

wytrzymałościowych. Przykłady typowych próbek stosowanych do badań znajdują się w załączniku 1. 

Szlifowaniu wzdłużnemu podlega część pomiarowa próbki. Urządzenie powinno być dostarczone wraz z 
kompletnym osprzętem, oprogramowaniem umożliwiającym zaprogramowanie urządzenia za pomocą 

panelu sterowania zawierającego wyświetlacz i narzędziami umożliwiającymi wykonanie około 50 próbek 
stosowanych do badań wytrzymałościowych z materiałów lotniczych typu Inconel lub równoważne. 

Wyświetlacz powinien zawierać co najmniej informacje w zakresie: prędkość obwodowa, prędkość 

przesuwu, prędkości przesuwu układu z papierem szlifierskim, siłę nacisku, ustawienia pracy szlifierki w 
oparciu o współczynnik Vo/Vp. Osprzęt i narzędzia to  co najmniej papiery szlifierskie w postaci taśm, kły, 

zabieraki, elementy dociskowe taśmy szlifierskiej do szlifowanych próbek. Zamawiający za minimalną 
liczbę osprzętu i narzędzi umożliwiającą wykonanie próbek w liczbie 50 uzna: 

- 50 szt. papierów szlifierskich, 

- 1szt. kompletu kłów (przy czym przez komplet Zamawiający rozumie 2 szt.), 

- 3 szt. do różnych średnic detali, w przypadku zabieraków, 

- 3 szt. elementów dociskowych taśmy szlifierskiej do szlifowanych próbek. 

  

Wymagania i parametry techniczne: 

Możliwość szlifowania próbki o średnicy 2,5 mm oraz całkowitej długości 38 mm. 

Możliwość szlifowania - zakres średnic detali od 2,5 mm do 26 mm 

Możliwość szlifowania - zakres długości detali od 30mm do 220 mm 

Max ciężar detalu obrabianego 1 kg 

Możliwość szlifowania powierzchni obrotowych zewnętrznych. 

Możliwość regulacji:  

prędkości obwodowej – Vo 

prędkości przesuwu papieru szlifierskiego –  Vp 

prędkości przesuwu układu z papierem szlifierskim – Vw 

siły nacisku papieru szlifierskiego na obrabianą próbkę – F  

powierzchni docisku papieru szlifierskiego do obrabianej próbki w zakresie 1-5 mm ze skokiem nie 

mniejszym niż 1 mm. 
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Rysunek 1. Schematyczny opis możliwych regulacji maszyny 

 

Obróbka detalu w kłach i w uchwycie 

Oprogramowanie technologiczne do szlifowania zapewniające płynną regulację: 

-prędkości obrotowej (z przeliczeniem na prędkość obwodową i odwrotnie) w zakresie 1-100 obr/min – 
Vo 

-prędkości przesuwu papieru szlifierskiego w zakresie 0,01-2m/min –  Vp 

-prędkości przesuwu układu z papierem szlifierskim w zakresie 0,01-5 m/min – Vw 

-siły nacisku papieru szlifierskiego na obrabianą próbkę w zakresie max. 5kg – F  

-ustawienia pracy szlifierki w oparciu o współczynnik Vo/Vp 

 

Wyposażenie urządzenia po 3 sztuki jednakowych zabieraków dla detalów o różnych średnicach. 

 

Możliwość wykonania detali w zakresie chropowatości Ra ≤ 0,2 µm dla rys wzdłużnych. 

Zasilanie jednofazowe 230V. 

 
Prezentacja koncepcji wykonania 

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego 
potwierdzenie, że wybrane przez Wykonawcę urządzenia i sposób spełnienia wymagań opisanych w opisie 

przedmiotu zamówienia jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przygotuje i 

dostarczy Zamawiającemu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, prezentację 
multimedialną opisującą przyjętą metodologię i potwierdzającą spełnianie wymagań opisanych przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Prezentacja zostanie przygotowana w języku polskim. W 
przypadku gdy prezentacja nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 

naniesienia uwag Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia ich przekazania. 
 

Szkolenia 

Wykonawca przeprowadzi co najmniej 2 dniowe szkolenie dla maksymalnie 3 osób wskazanych przez 

Zamawiającego mające na celu przedstawienie zasad działania urządzenia i możliwości wykorzystania 
jego funkcji w praktyce oraz obsługi urządzenia. Szkolenie powinno obejmować elementy praktyczne, 

przez co należy rozumieć samodzielnie wykonanie przez każdą z osób uczestniczących w szkoleniu, co 

najmniej jednego zadania praktycznego polegającego na wykonaniu obróbki elementu na dostarczonym 
urządzeniu zadanymi parametrami. Ukończenie szkolenia przez osoby, o których mowa w ust. 1 powinno 
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zostać potwierdzone wydaniem certyfikatu. Szkolenie odbędzie się w terminie i miejscu ustalonym przez 
Strony. 

 

Gwarancja, serwis i wsparcie techniczne 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji obejmującej okres minimum 12 miesięcy, z zastrzeżeniem 

rozdziału XX SIWZ i złożonej oferty. 

Wykonawca zapewni bezpłatną obsługę serwisową urządzenia przez producenta lub autoryzowanego 
przedstawiciela producenta w okresie udzielonej gwarancji, w okresach wynikających z zasad jego 

użytkowania zamieszczonej w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR). 

Zamawiający wymaga aby obsługa serwisowa urządzenia dostępna była w pierwszej kolejności w miejscu 
montażu urządzenia a jeżeli nie będzie to możliwe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku 

gdy producent urządzenia nie będzie oferował serwisu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub nie 
będzie posiadał autoryzowanego przedstawiciela oferującego taki serwis w miejscu montażu Wykonawca 

zobowiązany będzie do jego zapewnienia w autoryzowanym serwisie urządzenia.  

Po upływie okresu gwarancji Wykonawca zapewni odpłatną obsługę serwisową w okresie co najmniej 5 

lat po okresie gwarancyjnym. W przypadku konieczności skorzystania z pogwarancyjnej usługi serwisowej 
sposób jej świadczenia, wynagrodzenie, sposób płatności i inne istotne elementy umowy zostaną ustalone 

w odrębnej umowie pomiędzy Stronami. Ww. oznacza, że ewentualne warunki współpracy Strony ustalą 
w odrębnej umowie, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o podpisanie umowy na obsługę  serwisu 

pogwarancyjnego.    

Czas reakcji na awarie nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia ich przez 
Zamawiającego.  

Naprawa zaistniałych awarii lub usterek urządzenia bądź jego kalibracji nastąpi w terminie do 7 dni od 

dnia ich zgłoszenia serwisowi (nie uwzględniając czasu potrzebnego na ewentualne wyprodukowanie 
części zamiennych). 

W okresie gwarancji oraz 5 letnim okresie pogwarancyjnym Wykonawca zapewni Zamawiającemu 

bezpłatne konsultacje techniczne dotyczące obsługi i wykorzystania urządzenia, których okres realizacji 

będzie wynosił nie dłużej niż 5 dni roboczych łącznie. 

 

Inne wymagania 

Wykonawca wraz z urządzeniem dostarczy wszelką wymaganą prawem dokumentację, instrukcje obsługi 

i inne materiały informacyjne, pozwalające na użytkowanie urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta 

(DTR) w oryginale oraz w języku polskim jeżeli język oryginału jest językiem innym niż język polski. 

Transport oraz montaż urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego leży po stronie 

Wykonawcy. 

 

Praktyczny odbiór urządzenia  

Po dokonaniu montażu urządzenia Strony przystąpią do jego odbioru. Wykonawca będzie zobowiązany do 
wykonania 3 prób praktycznych polegających na poddaniu materiałów obróbce za pomocą dostarczonego 

urządzenia, wraz z planem operacyjnym i czasami poszczególnych obróbek. Będą to następujące detale: 

Próbka HCF_LCF_CBMK – wymagania określa załącznik nr 1 do niniejszego opisu; 

Zamawiający dokona oceny wykonanych próbek z jego wymaganiami na zasadzie zgodne/niezgodne. 

Jeżeli wynik prób praktycznych ujawni, że urządzenie nie spełnia wymagań określonych przez 
Zamawiającego, urządzenie traci dla Zamawiającego całkowicie znaczenie, a Wykonawca zobowiązany 

jest do demontażu urządzenia i jego odbioru na własny koszt. 

Jeżeli wynik prób praktycznych ujawni, że urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, 
Zamawiający dokona jego odbioru. Przez spełnianie wymagań będzie się uznawać uzyskanie w toku prób 

praktycznych elementów o parametrach określonych przez Zamawiającego. 

 


