
 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest: dostarczenie, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny 
wytrzymałościowej 100kN wraz z zespołem zasilania hydraulicznego oraz przeszkolenie personelu. Przedmiot 

zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako Kod CPV: 38 54 00 00-2 Maszyny i 
aparatura badawcza i pomiarowa. 

 

I. Wymagania techniczne: 

1. Rama wytrzymałościowa 

1) Konstrukcja ramy wytrzymałościowej o wysokiej sztywności, dwukolumnowa z napędem 

hydraulicznym; zakres obciążeń statycznych i dynamicznych na rozciąganie i ściskanie min. 100 kN, 

2) Rama maszyny o sztywności min. 450 x 106 N/m posiadająca jedną przestrzeń testową,  
 z siłownikiem umieszczonym na górze, zintegrowanym z poprzeczką, 

3) Wymiary przestrzeni roboczej: wysokość co najmniej 1200 mm; szerokość między kolumnami 

(prześwit) nie mniejsza niż 530 mm, 

4) Maksymalne gabaryty maszyny (szer. x gł. x wys.): 1100 mm x 750 mm x 3100 mm,  

5) Skok siłownika: od 150 do 170 mm, 

6) Siłownik wyposażony w przetwornik przemieszczenia tłoka, 

7) System sterowania hydraulicznego złożony z dwóch serwozaworów pozwalający na pracę 

 z użyciem jednego z nich lub dwóch jednocześnie, ciśnienie robocze 21 MPa, 

8) Wbudowany filtr oleju, 3 mikrony, 

9) Hydrauliczne podnoszenie, opuszczanie, i blokowanie poprzeczki, sterowane z panelu sterującego 
zintegrowanego z maszyną, 

10) Oprzyrządowanie do regulacji osiowości układu obciążającego, zamontowane na maszynie wraz z 

płaską próbką wzorcową, 

11) Obudowa ochronna z dostępem do przestrzeni roboczej z przodu i z tyłu ramy. 

 

2. Głowica pomiarowa siły o zakresie pomiarowym na rozciąganie i ściskanie min. 100 kN, 

1) Maksymalne błędy głowicy pomiarowej nie powinny przekraczać: 

a) nieliniowość: 0.10% pełnego zakresu, histereza: 0.10% pełnego zakresu, 

b) powtarzalność: 0.03% pełnego zakresu, 

2) Trwała wytrzymałość zmęczeniowa w pełnym zakresie obciążeń, 

3) Wtyk przyłączeniowy pozwalający na automatyczną identyfikację i kalibrację elektroniczną 

podłączonej głowicy, 

4) Głowica musi posiadać fabryczny certyfikat wzorcowania, potwierdzający spójność pomiarową. 
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3. Sterowanie 

1) Możliwość sterowania z wykorzystaniem posiadanego w Laboratorium Badań Kompozytów sterownika 

MTS FlexTest 40 (po niezbędnych modyfikacjach i/lub rekonfiguracji sterownika) do niezależnej 
obsługi ramy będącej przedmiotem zamówienia oraz posiadanej w Laboratorium, maszyny 

wytrzymałościowej model: MTS 322.31, 

2) 2 komputery, umożliwiające sterowanie ramy będącej przedmiotem zamówienia oraz posiadanej 
maszyny wytrzymałościowej model: MTS 322.31, o parametrach minimalnych: 64bit, 8GB RAM, dysk 

twardy min. 500GB, system operacyjny Windows 8.1 lub równoważny. Pojęcie równoważności 
Zamawiający opisał w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, 

3) MS Excel 2013 na dwa stanowiska komputerowe lub równoważny. Pojęcie równoważności 

Zamawiający opisał w załączniku nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia, 

4) 2 monitory min. 23”, klawiatura, mysz. 

5) Oprogramowanie do wykonywania testów statycznych i dynamicznych umożliwiające generowanie 
protokołów z realizowanych testów na dwa stanowiska komputerowe. 

 

4. Zespół zasilania hydraulicznego 

1) Zespół zasilania hydraulicznego zapewniający przepływ oleju min. 100 l/min,  

2) Ciśnienie robocze 21 MPa, 

3) Obsługa ramy będącej przedmiotem zamówienia oraz maszyny wytrzymałościowej model: MTS 

322.31. Zapewnienie możliwości niezależnej pracy obu maszyn, 

4) Poziom hałasu max. 65dB, 

5) Maksymalne gabaryty (szer. x gł. x wys.): 900 mm x 1700 mm x 1500 mm, 

6) System chłodzenia powietrzem, 

7) Zasilanie 3-fazowe 400 V, 

8) Częstotliwość 50 Hz. 

 

5. Dodatkowe oprzyrządowanie 

Wykonawca dostarczy: 

1) szczęki hydrauliczne, z możliwością demontażu, wraz z systemem zasilania zintegrowanym z ramą, 
maksymalne ciśnienie zacisku szczęk min. 20MPa, 

2) zestaw wkładek z powierzchnią diamentową do szczęk hydraulicznych o szerokości min. 40 min do 

badania płaskich próbek kompozytowych o grubości w zakresie min. 0 - 14 mm. 

 

II. Instalacja oraz uruchomienie maszyny 

1) Wykonawca dostarczy oprzyrządowanie (przewody hydrauliczne, okablowanie, itp.) niezbędne do 
instalacji elementów wchodzących w skład zamówienia, 

2) Kalibracja toru pomiarowego przemieszczenia tłoka siłownika nastąpi po instalacji maszyny. 

 

III. Szkolenie 

Przedmiot umowy obejmuje przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić jednodniowe szkolenie dla 7 pracowników wskazanych przez 

Zamawiającego. Szkolenie ma się odbyć na terenie Instytutu Lotnictwa w miejscu instalacji, na 
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zainstalowanym urządzeniu, 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 przedmiocie dostawy, montażu i uruchomienia 

zespołu zasilania hydraulicznego w nieprzekraczalnym terminie do 15 tygodni od daty podpisania umowy. 
Termin realizacji w przedmiocie dostawy pozostałych elementów, montażu i uruchomienia maszyny oraz 

przeszkolenia pracowników Zamawiającego do 20 tygodni od daty podpisania umowy. 
 

V. Inne 

1) Rama musi posiadać certyfikat zgodności CE, 

2) Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia – 12 miesięcy od 
daty podpisania protokołu odbioru, z zastrzeżeniem § XX SIWZ oraz złożonej oferty, 

3) Wykonawca zapewni serwisowanie urządzenia przez okres gwarancji, 
4) Wymagany jest serwis urządzenia przez autoryzowany serwis producenta, 

5) W przypadku awarii/usterki, czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 2 dni robocze od momentu 
zgłoszenia awarii/usterki, 

6) Wykonawca dostarczy materiały eksploatacyjne w okresie obowiązywania gwarancji, 

7) Wykonawcy dostarczy kompletną instrukcję montażu i obsługi ramy oraz układu zasilającego w języku 
polskim i/lub angielskim. 

 
 

 

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

Zamawiającego. 
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Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia 

 

Oferowane jako równoważne oprogramowanie musi być kompatybilne z eksploatowanym przez 

Zamawiającego oprogramowaniem Microsoft. 

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez 

użycia dodatkowych aplikacji: 

1) możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru 

instalowanych poprawek; 

2) możliwość dokonywania uaktualnień́ sterowników urządzeń́ przez Internet – witrynę̨ producenta systemu; 

3) darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, 

poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie 

nazwy strony serwera WWW; 

4) internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 

5) wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem 

konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

6) zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, 
pomoc, komunikaty systemowe; 

7) wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, 

standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 

8) funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest 
komputer; 

9) interfejs użytkownika działający w trybie graficznym; 

10) możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 

11) zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; 

praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; 

12) zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku 
poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na 

konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

13) zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje 
dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

14) integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory (poziom funkcjonalności lasu 

Windows 2008 R2) pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich 
komputerów w sieci; 

15) możliwość zdalnej automatycznej instalacji oprogramowania, konfiguracji, administrowania oraz 

aktualizowania poprzez mechanizmy posiadane przez zamawiającego (AD, GPO, GPP, WSUS) 

16) zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

17) wbudowany system pomocy w języku polskim; 

18) publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – 
w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 

19) możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 

20) wsparcie dla architektury 64 bitowej; 

21) wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących 
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ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

22) automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 

23) wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 

24) rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 

25) system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich 
odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;  

26) wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we 

wskazanych środowiskach; 

27) wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 

28) zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika 
celem rozwiązania problemu z komputerem; 

29) rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu 

służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w 
całości poprzez sieć komputerową; 

30) rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 

31) graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 

32) transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 

użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 

33) zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy 
dyskowe, usługi katalogowe; 

34) licencja bezterminowa; 

35) oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z 

możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 

36) możliwość przywracania plików systemowych; 

37) całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w 

pakiecie; 

38) w przypadku zaoferowania licencji na MS Windows 8 warunki licencji muszą pozwalać na instalację 

Windows 7 Professional. 
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Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia 

 

Zamawiający przez równoważność rozumie arkusz kalkulacyjny umożliwiający:  

1) tworzenie raportów tabelarycznych; tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, 
kołowych;  

2) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające 

operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na 
miarach czasu;  

3) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z 

ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice);  

4) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych;  

5) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów 
bazujących na danych z tabeli przestawnych;  

6) wyszukiwanie i zamianę danych;  

7) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego;  

8) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie;  

9) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności;  

10) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem;  

11) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; zachowanie pełnej zgodności z formatami plików 
utworzonych za pomocą oprogramowania zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych 

za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Excel w wersjach 2003, 2007, 

2010 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; 

12) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 

 


