
 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, wolnego od wad systemu 
pomiaru przepływu (wydatku) objętościowego powietrza w rurociągu znajdującym się na terenie Instytutu 

Lotnictwa, zwanego dalej systemem lub urządzeniem, oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego. 

Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako Kod CPV:  

38421110-6 Przepływomierze 

38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych 

 

I. Wymagania techniczne: 

1. Urządzenie skalibrowane na przepływ powietrza musi: 

1) podawać wynik w m3/h; 

2) posiadać zakres pomiarowy:  100 – 9000 m3/h; 

3) posiadać dokładność pomiaru:  max +/- 0,5% w całym zakresie pomiarowym (lub dokładniejsza); 

4) posiadać zasilanie 220V, 

5) posiadać minimalnie jedno wyjście sygnałowe 4-20mA. 

2. Inne dane techniczne: temperatura mierzonego powietrza od 0 do 120 oC, nadciśnienie mierzonego 
powietrza od 0 do 2,5 Bar,  

3. Urządzenie musi posiadać wyświetlacz, na którym będzie możliwość odczytania aktualnego przepływu 

powietrza [ m3/h ] bez konieczności podłączania urządzenia do komputera; 

4. Średnica rurociągu, do którego zostanie podłączony przepływomierz wynosi od DN150 do DN300. 

5. Urządzenie będzie użytkowane w pomieszczeniu ogrzewanym w temperaturze pokojowej. 

 

II. Obowiązku Wykonawcy oraz sposób realizacji zamówienia: 

1. Wykonawca dostarczy kompletny system wraz z niezbędnymi do instalacji elementami, gotowy do 

podłączenia do rurociągu. 

2. Montaż i uruchomienie sytemu Wykonawca przeprowadzi wspólnie z pracownikami Instytutu w ustalonym 
przez Strony terminie, jednak nie później niż 28 tygodni od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

3. Podczas uruchomienia systemu zostanie przeprowadzona próba praktyczna polegająca na puszczeniu 

przepływu powietrza w rurociągu w celu oceny prawidłowości funkcjonowania systemu i jego zgodności z 
wymaganiami Zamawiającego. W przypadku gdy 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. 

Drobne, nieistotne wady podlegają usunięciu w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia. 

4. Wykonawca wraz z systemem zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu certyfikat wydany przez 
akredytowane laboratorium potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących dokładności pomiaru sytemu. 
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5. W razie nieprzewidzianych zmian w realizacji zamówienia Wykonawca musi niezwłocznie jednak nie później 

niż w terminie 1 dnia roboczego poinformować Zamawiającego za pośrednictwem e-mail lub notatki 
służbowej o zaistniałych zmianach, w szczególności opóźnieniach. 

6. Podstawą do odbioru przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i 
Wykonawcę. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od udziału w pracach odbiorczych lub od 

podpisania protokołu odbioru, Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu 

odbioru prac. Za uchylanie się Wykonawcy od podpisania protokołu odbioru/uchylenie się od uczestnictwa 
w pracach odbiorczych Strony uznają w szczególności 1) dwukrotną odmowę przyjęcia terminu odbioru 

zaproponowanego przez Zamawiającego, 2) brak stawienia się przedstawiciela Wykonawcy w 
uzgodnionym terminie odbioru, 3) odmowę podpisania protokołu odbioru przez przedstawiciela 

Wykonawcy. 
7. W przypadku gdy w trakcie realizacji zamówienia pracownicy lub współpracownicy Wykonawcy zniszczą 

mienie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy zniszczonego mienia na swój 

koszt w terminie 7 dni od dnia jego zniszczenia.  

 

III. Szkolenie 

Przedmiot umowy obejmuje przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić jednodniowe szkolenie dla 2 pracowników wskazanych przez 
Zamawiającego. Szkolenie ma się odbyć na terenie Instytutu Lotnictwa w miejscu instalacji, na 

zainstalowanym systemie, w terminie ustalonym przez Strony. Szkolenie ma mieć charakter teoretyczny i 
praktyczny. Szkolenia powinny odbywać się od godziny 8:00 do godziny 16:00. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 28 tygodni od dnia zawarcia umowy o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

 

V. Gwarancja 

Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony system, co zostanie 
potwierdzone dokumentem gwarancyjnym wystawionym przez Wykonawcę po zakończeniu dostawy. Okres 

trwania gwarancji liczony jest od daty odbioru potwierdzonego protokołem podpisanym przez Strony. 

 

VI. Inne 

Wykonawca dostarczy wraz z systemem kompletną instrukcję obsługi systemu w języku polskim i/lub 
angielskim oraz pełną specyfikację techniczną producenta systemu. 

 

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

Zamawiającego. 

 


