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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego urządzenia w postaci plotera 

tnącego wraz z oprogramowaniem, który stanowić będzie wyposażenie laboratorium technologii 
wysoko wytrzymałych kompozytów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i 
przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego.  

 
1. Wymagania techniczne urządzenia: 

 

1) Stół plotera musi pomieścić materiał do cięcia o wymiarach co najmniej 1800mm x2500mm,  
2) Ploter tnący musi posiadać przedłużenie stołu o wymiarach 1800x 2500 mm (służące do 

zbierania wyciętych elementów bez konieczności zatrzymywania cyklu rozkroju), 
3) Ploter wraz ze wszystkimi swoimi częściami służącymi do jego działania i obsługi powinien 

zmieścić się w prostokącie o wymiarach 3600mmx7000mm. 

4) Prędkość posuwu narzędzia przy cięciu preimpregnatów od 1 m/s do 1,4  m/s, 
5) Powtarzalność rozkroju +/-0,02 mm, 

6) Ploter tnący powinien być wyposażony w stół próżniowy umożliwiający pewne trzymanie 
materiału podczas rozkroju oraz w agregat/turbinę zasilającą stół próżniowy, 

7) Stół próżniowy w ploterze tnącym powinien mieć możliwość automatycznej regulacji obszaru 
działania próżni tak aby jego działanie ograniczało się do obszaru przytrzymywanego 

materiału, 

8) Ploter tnący powinien posiadać konstrukcję modułową, umożliwiającą rozbudowę urządzenia 
w przyszłości o dodatkowe narzędzia tnące oraz przystawki wydłużające pole pracy, 

9) Ploter tnący powinien być wyposażony w tnące narzędzie rotacyjne z napędem, przeznaczone 
do cięcia suchych tkanin kompozytowych takich jak tkaniny szklane i tkaniny węglowe, 

10) Ploter tnący powinien być wyposażony w sterowane narzędzie (obrót w osi prostopadłej do 

płaszczyzny stołu) do cięcia materiałów twardych takich jak preimpregnaty epoksydowo 
szklane i preimpregnaty epoksydowo węglowe, 

11) Ploter tnący powinien być wyposażony w pneumatyczne narzędzie oscylacyjne przeznaczone 
do cięcia nacinków w materiale, rozkroju pianek, materiałów typu honeycomb, 

12) Do każdego rodzaju narzędzia tnącego należy załączyć komplet wymiennych ostrzy; 

Zamawiający przez komplet rozumie 10 szt. 
13) Ploter tnący powinien być wyposażony w system automatycznego bazowania narzędzia, 

14) Ploter tnący powinien być wyposażony w stanowisko do obsługi (komputer, monitor, 
klawiatura, myszka). Komputer, monitor, klawiatura i myszka powinny być fabrycznie nowe. 

Parametry komputera powinny zapewniać płynną pracę urządzenia w trakcie jego pracy. 
15) Do plotera tnącego powinna być dołączona dodatkowa taśma przenośnika (podkładka na 

której układany jest materiał przeznaczony do cięcia).  

 
2. Oprogramowanie 

1) Komputer sterujący ploterem tnącym powinien być wyposażony w oprogramowanie, wraz  
z licencją, umożliwiające import i otwieranie plików w formatach pdf, dxf. Płyta instalacyjna  

z wyżej wymienionym oprogramowaniem i licencją powinna być dołączona do komputera. 

2) Oprogramowanie pozycjonujące elementy do wycięcia musi mieć możliwość optymalizacji 
cięcia materiałów anizotropowych, tzn. ustawienie elementów do wycięcia musi być pod 

określonym kierunkiem względem rozkrajanego materiału. 
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3. Wymagane normy i BHP 

 

1. Ploter tnący powinien posiadać certyfikat zgodności CE lub równoważny. 
2. Do plotera powinna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim. 

 
4. Termin realizacji zamówienia 

 

Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 15 tygodni (105 dni) od dnia podpisania umowy  
o udzielenie zamówienia publicznego (wliczając w to instalację urządzenia i przeszkolenie 

pracowników), z zastrzeżeniem rozdziału XX SIWZ oraz złożonej oferty. 
 

5. Gwarancja 
 

1) Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia – 48 

miesięcy (4 lata) od daty podpisania protokołu odbioru i 6 miesięcy na urządzenia tnące,  
z zastrzeżeniem rozdziału XX SIWZ oraz złożonej oferty. 

2) W przypadku awarii, czas naprawy urządzenia nie powinien przekroczyć 72h roboczych od 
dnia zgłoszenia serwisowi usterki (nie uwzględniając czasu potrzebnego na zamówienie  

i dostarczenie części zamiennych), z zastrzeżeniem, że termin przystąpienia do wykonania 

naprawy nastąpi do 48 h od momentu zgłoszenia usterki, 
3) W przypadku gdy czas naprawy przekroczy termin 7 dni Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia Zamawiającemu nowego sprzętu na czas naprawy o niegorszych parametrach niż 
te określone w opisie przedmiotu zamówienia lub części zamiennych umożliwiających 

użytkowanie sprzętu. 
4) Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji do dokonywania przeglądów 

konserwacyjnych raz do roku w ustalonym przez Strony terminie. 

 
6. Szkolenia 

 
Przedmiot umowy obejmuje przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić pięciodniowe szkolenie dla dwóch 

pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie ma się odbyć na terenie Instytutu 
Lotnictwa w miejscu instalacji plotera, na zainstalowanym ploterze, w terminie ustalonym przez 

Strony. Szkolenie ma mieć charakter teoretyczny i praktyczny. Na szkoleniu powinny być 
zaprezentowane techniki cięcia przy użyciu wszystkich dostarczonych narzędzi tnących, na materiałach 

wyszczególnionych w wymaganiach technicznych. Szkolenia powinny odbywać się od godziny 8:00 do 

godziny 16:00. 
 

7. Inne 
 

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumentację techniczną 
urządzenia, w której należy wykazać co najmniej wszystkie minimalne parametry 

wymagane przez Zamawiającego. 

                                                                                      
Przedmiot umowy obejmuje przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić pięciodniowe szkolenie dla dwóch 
pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie ma się odbyć na terenie Instytutu 

Lotnictwa w miejscu instalacji plotera, na zainstalowanym ploterze, w terminie ustalonym przez 

Strony. Szkolenie ma mieć charakter teoretyczny i praktyczny. Na szkoleniu powinny być 
zaprezentowane techniki cięcia przy użyciu wszystkich dostarczonych narzędzi tnących, na materiałach 

wyszczególnionych w wymaganiach technicznych. Szkolenia powinny odbywać się od godziny 8:00 do 
godziny 16:00. 
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