
Projekt wspołfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis Przedmiotu Zakupu

Zakup sprzętu do laboratorium nowoczesnych

liczników i elektroniki w ramach projektu pt.
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Projekt wspołfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Wykaz pozycji przewidzianych do zamówienia.

Specyfikacja określa funkcjonaln ość urządzeń/sprzątu/oprogramowania, nie zaś jego nazwę własną.

Gdziekolwiek Zamawiający Wskazuje nazwę Własną, służy to Wyłącznie określeniu funkcjonalności

za m a wia nyc h urządzen /s p rzęt u/o p ro g ra m owa n i a.

Wszystkie urządzeniafsprzęt/oprogramowanie o wymienionych poniżej parametrach technicznych

lub równoważnych spełniają wymogi Zamawiającego.

Warunki ogólne Wymagane od Wykonawcy:

1. Transport na koszt dostawcy sprzętu.

2' Gwarancja określona dla każdego zadania z osobna .

3. Koszty dostawy w cenie zamówienia.
4. Dokumentacja.
5. Serwis przez okres gwarancji.
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Zadanie L.p. Kod llość

Zadanie 1

Urządzenie do automatycznego nanoszenia
powłok ochronnych, kleju oraz past

lutowniczych I brak 1 szt.

Zadanie 2

Urządzenie do odizolowywania i skręcania

końcówek przewodów 2 brak 1 szt.

Zadanie 3

Urządzenie do odizolowywania i zaciskania
izolowa nych tulejek kablowych 3 brak 1 szt.

Zadanie 4
Półautomatyczna sitodrukarka szablonowa 4 brak 1 szt,
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Biuro Projektu: Regionalna lzba Przemysłowo_Handlowa w Gliwicach
ul.Zwycięstwa36,44-1ooGliwice'tel.: +4832331 3727,taks: +4B3223B9630, '/4 /./'

Projekt wspołfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Flegionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

t. opis przedmiotu zamóWienia

Zadanle 1.

L. Urządzenie do automatycznego nanoszenia powłok ochronnych, kleju oraz past lutownlczych o

parametrach technicznych nie gorszych niż podane poniżej: - 1 szt.

1.1. Parametry techniczne:

!. Maksymalne gabaryty: 750mm x 750mm x 600mm.

2. Masa urządzenia nie powinna przekraczać 80kg.

3. Zasilenie z sieci 23ov - dopuszcza się maszyny, które do poprawnej pracy wymagają

podłączenia do instalacji spręZonego powietrza.

4. Minimalny obszar roboczy: 300mm x 400mm.

5. Możliwość zmiany głowicy dozującej w zależności od nanoszonego medium t.j.: lakiery,

za lewy (epoksydowe, poliureta nowe, siliko nowe), kleje, pasty I utownicze.

6. Musi być wyposażone w głowicę do nanoszenia pasty lutowniczej ikleju SMD, zalew

sili konowych, za lew po li u reta nowych i e poksydowych.

7. Musi umozliwiać podłączenie miksera dla zalew dwuskładnikowych.

8. Możliwość podłączenia głowicy do wiercenia ifrezowania.

9. Urządzenie musi być wyposażone W system rozpoznawania punktów referencyjnych

obwodu drukowanego.

10. Programowanie urządzenia musi odbywać się za pomocą komputera klasy PC -
komunikacja za pomocą interfejsu RSz32

1-J". oprogramowanie sterujące powinno zawierać bazę podstawowych komponentów

elektronicznych oraz umożliwiać konwersję plików CAD.

1.2 Warunkigwarancji:

1'' Na sprzedane urządzenia Wykonawca udziela gwarancjijakości na okres 36 miesięcy od

daty podpisania protokołu technicznego.

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie świadczył usługi nieodpłatnie, W tym

telefoniczne konsultacje

3. Zamawiający każdorazowo będzie zgłaszal awarię Wykonawcy pisemnie, za pomocą

faksu lub e-mail.

4. Zgłoszenie powinno zawierać datę iczas zauważenia usterki oraz jej szczegółowy opis'

5. Wykonawca ma obowiązek potwierdzić pisemnie otrzymanie zawiadomienia o awarii.
cĘ

6. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo usunąć zgłoszoną usterkę wg. poniższych E
za sa d:
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Biuro Projeklu: Regionalna lzba Przemysłowo_Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-1oo Gliwice' tel.: +48 32331 37 27,Iaks: +4B322389630,

e-mail: klaster@ riph.com.pl, vwvw. riph.com.pl, wvvw. klaster'riph'com pl

Projekt Wspdfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

6.1. Wykonawca zapewni czas reakcji za zgloszoną usterkę W ciągu 24 godzin od

zgłoszenia w przypadku gdy zgłoszenie nastąpiło do godziny 12:00, oraz W ciągu

godzin W przypadku gdy zgłoszenie nastąpiło po godzinie 12:00

6.2. Poprzez reakcję na zgłoszenie strony rozumieją jako podjęcie przez pracownika serwisu

Wykonawcy W miejscu Wskazanym przez Zamawiającego działań mających na celu

usunięcie usterki.

6.3. W ramach naprawy Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki W czasie 48 godzin

od momentu planowanego (zgodnie z pkt. a) podjęcia czynności serwisowych W

przypadku gdy charakter awarii nie Wymaga pozyskania części zamiennych od

producenta urządzenia.

6.4. W przypadku gdy charaktery awarii Wymaga pozyskania części zamiennych od

producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki W czasie 30

dni, w przypadku gdy usterka nie ma wpływu na możliwości produkcyjne maszyny.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki W czasie 14 dni w przypadku gdy

usterka ogranicza mozliwości produkcyjne maszyny, ale nie powoduje całkowitego

zatrzymania maszyny. Wykonawca Zobowiązuje się do Usunięcia usterki w czasie 72

godzin w przypadku catkowitego zatrzymania maszyny. W kazdym przypadku czas jest

liczony od chwili zgłoszenia.

6.5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

6.5.1'.Za każdy dzień opóŹnienia W przystąpieniu do usunięcia usterek, przekroczenia czasu

reakcji lub naprawy w wysokości o,5 % oferowanej ceny brutto urządzenia.

6.5.2.Łączna wysokość kary umownej z tytułu opóźnienia nie może przekroczyć 10 %

oferowanej ceny brutto urządzenia.

6.6. Postępowanie serwisowe każdorazowo będzie zamknięte podpisaniem przez strony

protokołu serwisowego, opisującego wykonane czynności serwisowe, czas ich

wykonania, uzyte części zamienne oraz potwierdzenie usunięcia zgłoszonej usterki.

6.7. W przypadku gdy W trakcie wizyty serwisowej usterka nie została całkowicie usunięta

powinien zostać sporządzony protokół serwisowy zawierający opis wykonanych

czynności oraz szcze1ółowy opis uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, a także ustalony

harmonogram dalszego postępowania.

Zadanie 2.

2. Urządzenie do odizolowywania iskręcania końcówek przewodów o parametrach technicznych

nie gorszych niż podane poniżej: - 1 szt.

2.1. Parametry techniczne:

1. Maksymalne gabaryty: 400mm x 150mm x 3O0mm.

2. Masa urządzenia nie może przekraczać lZkg.

3. Zasilanie z sieci 23OV- nie dopuszcza się urządzeń wykorzystujących inne medium.

4. Minimalny zakres obrabianych przewodów: O.O13mm2 - 6mm2 (AWG 36 - AWG 10).

,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturatnych orazdziałalności prosumenckiej''
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Projekt wspołfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

5. Minimalny zakres przekrojów przewodów do skręcania: o,1-4mmŻ - 2,5Omm2(AWG 26 -

13).

6. Minimalny zakres odizolowywania: Lmm - 30mm.

7. Minimalny zakres przesunięcia izolacji: ].mm - 30mm.

8. Musi mieć dotykowy panel operatora.

9. Wszystkie parametry regulacyjne muszą być dostępne z poziomu panelu dotykowego.

10. Nie dopuszczę się urządzeń wymagających nastaw mechanicznych.

]-1. Uruchomienie cyklu odizolowywania przewodu powinno odbywać się automatycznie,

dopuszcza się jednak wyzwolenie za pomocą wyłącznika nożnego.

L2. Musi być wyposazone W automatyczny system zatrzaskiwania obrabianego przewodu.

2.2 Warunkigwarancji:

1'. Na sprzedane urządzenia Wykonawca udziela gwarancjijakości na okres 12 miesięcy od

daty podpisania protokołu technicznego.

Ż. W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie świadczył usługi nieodpłatnie, w tym

telefon iczne konsultacje.

3. Zamawiający każdorazowo będzie zgłaszał awarię Wykonawcy pisemnie, za pomocą

faksu lub e-mail.

4. Zgłoszenie powinno zawierać datę i czas zauważenia usterki oraz jej szczegółowy opis.

5. Wykonawca ma obowiązek potwierdzić pisemnie otrzymanie zawiadomienia o awarii.

6. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo usunąć zgłoszoną usterkę wg. poniższych

zasad:

6.1. Wykonawca zapewni czas reakcji za zgłoszoną usterkę w ciągu 5 dni roboczych od jej

zgłoszen ia.

6.2. Poprzez reakcję na zgłoszenie strony rozumieją jako podjęcie przez pracownika serwisu

Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego działań mających na celu usunięcie usterki.

6.3. W ramach naprawy Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki w czasie 10 dni

roboczych od momentu planowanego (zgodnie z pkt. a) podjęcia czynności serwisowych

W przypadku gdy charakter awarii nie wymaga pozyskania części zamiennych od

prod ucenta u rządzenia.

5.4. Postępowanie serwisowe każdorazowo będzie zamknięte podpisaniem przez strony

protokołu serwisowego, opisującego wykonane czynności serwisowe, czas ich

wykonania , użyte części zamienne oraz potwierdzenie usunięcia zgłoszonej usterki.

6.5. W przypadku gdy w trakcie wizyty serwisowej usterka nie została całkowicie usunięta

powinien zostać sporządzony protokół serwisowy zawierający opis wykonanych

czynności oraz szcze1ółowy opis uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, a także ustalony

harmonogram dalszego postępowania.

,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
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Biuro Projektu: Regionalna lzba Przemysłowo_Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-1oo Gliwice' tel.: +4B 32331 37 27'taksi +48 32 238 96 30'

e-mail: klaster@ riph.com.pl, www. riph.com.pl. www.klaster.riph.com.pl

Projekt wspolfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Zadanie 3.

3. Urządzenie do odizolowywania izaciskania izolowanych tulejek kablowych o parametrach

technicznych nie gorszych niż podane poniżej: - 1 szt.

3.1. Parametry techniczne:

L. Maksymalne gabaryty: 200mm x 500mm x 50Omm.

2. Masa urządzenia nie powinna przekraczać 30kg.

3. Zasilanie z sieci 23oV - dopuszcza się maszyny, które do poprawnej pracy wymagają

podłączenia do instalacji spręzonego powietrza.

4. Minimalna długość obrabianego przewodu: 30mm.

5. Minimalny przekrój obrabianego przewodu: o,34mm2_ 4mm2 (22-1Ż AWG).

6. Minimalny zakres długościtulejek kablowych: 6mm - 10mm.

7. Musi być Wyposazone w dotykowy panel operatora.

8. Musi być Wyposazone W automatyczny podajnik tulejek kablowych pakowanych luzem.

9. Musi być wyposażone w system wspomagający wprowadzanie odizolowanego przewodu

do tulejki kablowej.

10. Wyzwolenie cyklu pracy musi odbywaĆ się poprzez wyłącznik nożny.

3.2. Warunki gwarancji:

1. Na sprzedane urządzenia Wykonawca udziela gwarancjijakości na okres 12 miesięcy od

daty podpisania protokołu technicznego.

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie świadczył usługi nieodpłatnie, W tym

telefo niczne konsu ltacje.

3. Zamawiający kazdorazowo będzie zgłaszał awarię Wykonawcy pisemnie, za pomocą

faksu lub e-mail.

4. Zgłoszenie powinno zawierać datę i czas zauwazenia usterki oraz jej szczegółowy opis.

5. Wykonawca ma obowiązek potwierdzić pisemnie otrzymanie zawiadomienia o awarii.

6. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo usunąĆ zgloszoną usterkę wg. poniższych

zasad:

6.1. Wykonawca zapewni czas reakcji za zgłoszoną usterkę w ciągu 5 dni roboczych od jej

zgłoszenia.

6.2. Poprzez reakcję na zgłoszenie strony rozumieją jako podjęcie przez pracownika serwisu

Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego działań mających na celu usunięcie usterki.

6.3. W ramach naprawy Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki w czasie 10 dni

roboczych od momentu planowanego (zgodnie z pkt. a) podjęcia czynności serwisowych

w przypadku gdy charakter awarii nie wymaga pozyskania części zamiennych od

producenta urządzenia.

,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej''
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Projekt wspołfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyinego lnnowacyjna Gospodarka

6.4' Postępowanie serwisowe każdorazowo będzie zamknięte podpisaniem przez strony

protokołu serwisowego, opisującego wykonane czynności serwisowe, czas ich

wykonania , uzyte części zamienne oraz potwierdzenie usunięcia zgłoszonej usterki.

6.5. W przypadku gdy W trakcie wizyty serwisowej usterka nie została całkowicie usunięta

powinien zostać sporządzony protokół serwisowy zawierający opis wykonanych

czynności oraz szczegółowy opis uwag i zastrzeŻeń Zamawiającego/ a także ustalony

harmonogram dalszego postępowania.

Zadanie 4.

4. Półautomatyczna sitodrukarka szablonowa o parametrach technicznych nie gorszych niż

podaneponiżej:-1szt.

4.1. Parametry techniczne:

t. Maksymalne gabaryty: 77Omm x1000mm x 700mm.

Ż. Masa urządzenia nie powinna przekraczać 10Okg'

3. Drukarka musi posiadać jak najdokładniejsze pozycjonowanie- minimum 2 kamery z

wskaźnikiem laserowym.

4. obraz z kamer pozycjonujących musi być widoczny na wbudowanym wyświetlaczu (co

najmniej dwa wyświetlacze - w liczbie tej nie uwzględnia się panelu operatorskiego).

5. Wszystkie parametry drukarki muszą być dostępne z poziomu panelu operatora -
dotykowy panel operatorski wbudowany w sitodrukarkę.

6' Regulowana prędkość nadruku oraz docisk rakli - przesuw rakli za pomocą silników

elektrycznych.

7. Rakle montowane ,,na zatrzask" .

8. Pneumatyczne zatrzaskiwanie ramy.

9. Urządzenie musi być przystosowane do pracy z ramami o wymiarach 584mm x 584mm x

42mm bez elementów pośred niczących.

1_0. Możliwość nadruku pasty na obwody jedno idwustronne.

11. Wysokość komponentu dla obsługiwanego obwodu drukowanego: >20mm

12. Możliwość pracy z raklami o różnych szerokościach - zakres szerokość rakli musi

zawierać się w przedziale 150mm - 450mm.

Urządzenie musi posiadać dwie rakle o długości 300 mm.

Drukarka musi posiadać automatyczny system separacji stołu z możliwością pełnej

regulacji parametrów.

Zakres grubości obwodu drukowanego: 0.5 _ 3mm.

Możliwość nanoszenia pasty lutowniczej na płytki w rozmiarach od 50x50mm do

400x500mm.

W pełni regulowany system przytrzymujący obwód drukowany.

Musi posiadać podpórki do płytek w tym minimum dwie z opcją zasysania płytki.

,,Utworzenie centrum pom
dla niektórych sektorów infrastrukturaInych oraz działa|ności prosumenckiej''
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Projekt wspotfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

19. Musi posiadać pneumatyczny system Wspomagania otwarcia pokrywy.

4.2. Warunki gwarancji:

1. Na sprzedane urządzenia Wykonawca udziela gwarancjijakości na okres 36 miesięcy od

daty podpisania protokołu technicznego.

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie świadczył usługi nieodpłatnie, W tym

telefoniczne konsultacje

3. Zamawiający każdorazowo będzie zglaszał awarię Wykonawcy pisemnie, za pomocą

faksu lub e-mail.

4. Zgłoszenie powinno zawierać datę i czas zauważenia usterki oraz jej szczegółowy opis

5. Wykonawca ma obowiązek potwierdzić pisemnie otrzymanie zawiadomienia o awarii.

6. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo usunąĆ zgłoszoną usterkę wg. poniższych

zasad:

6.1. Wykonawca zapewni czas reakcji za zgloszoną usterkę w ciągu 24 godzin od jej

zgłoszenia w przypadku gdy zgłoszenie nastąpiło do godziny I2:0o, oraz W ciągu 40

godzin w przypadku gdy zgłoszenie nastąpiło po godzinie 12:00

6.2. Poprzez reakcję na zgłoszenie strony rozumieją jako podjęcie przez pracownika serwisu

Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego działań mających na celu usunięcie usterki.

6.3. W ramach naprawy Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterkiw czasie 48 godzin

od momentu planowanego (zgodnie z pkt. a) podjęcia czynności serwisowych w

przypadku gdy charakter awarii nie Wymaga pozyskania części zamiennych od

producenta urządzenia.

6.4. W przypadku gdy charaktery awarii Wymaga pozyskania części zamiennych od

producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki w czasie 30

dni, w przypadku gdy usterka nie ma wpływu na mozliwości produkcyjne maszyny.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki w czasie 14 dni w przypadku gdy

usterka ogranicza możliwości produkcyjne maszyny, ale nie powoduje całkowitego

zatrzymania maszyny. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki w czasie 72

godzin w przypadku całkowitego zatrzymania maszyny. W każdym przypadku czas jest

liczony od chwili zgłoszenia.

6.5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

6.5'1'.Za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia usterek, przekroczenia czasu

reakcji lub naprawy w wysokości O,5 % oferowanej ceny brutto urządzenia.

6.5.2.Łączna wysokość kary umownej z tytułu opóźnienia nie moze przekroczyć 10%

oferowanej ceny brutto urządzenia.

6.6. Postępowanie serwisowe każdorazowo będzie zamknięte podpisaniem przez strony

protokołu serwisowego, opisującego wykonane czynności serwisowe, czas ich

wykonania, użyte części zamienne oraz potwierdzenie usunięcia zgłoszonej usterki.

,,Utworzenie centrum pom iarowo'rozliczeniowego
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w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

6.7. W przypadku gdy W trakcie wizyty serwisowej usterka nie została całkowicie usunięta

powinien zostać sporządzony protokół serwisowy zawierający opis wykonanych

czynności oraz szcze1ółowy opis uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, a takze ustalony

harmonogram dalszego postępowania.

ll. Wymagania dodatkowe

Cena ofertowa każdego przedmiotu zamówienia powinna obejmować całkowity koszt wykonania
przedmiotu zamówienia.

W cenie oferty powinny być uwzględnione koszty:

1'. Dostawy urządzen wraz z oprogramowaniem.

z. Ustawienia i podłączenia do przygotowanych mediów i istniejących maszyn'

3. Uruchomieniaurządzeń.

4. Konfiguracji urządzeń.

5. Ustawienia parametrów mechanicznych i elektrycznych.

6. Adaptacji do istniejących urządzeń i wyposazenia..

7. Przetestowania poprawności działania obejmujące próbne uruchomienie procesu

produkcji dla wybranego przez Zamawiającego produktu.

8. Dostarczenia dokumentacjitechnicznej.

9. Dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim.

]_0. Dostarczenia certyfikatów CE.

11. Przeszkolenia 2 osób W miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące W szczególności obsługę i programowanie

urządzeń, czynności serwisowe związane z bieżącą konserwacją.

L2. Wydania imiennych certyfikatów dla przeszkolonych osób.

13. Wsparcia techniczne na żądanie w formie konsultacji telefonicznej, mailowej, bądź

bezpośrednio w miejscu wskazanym przezZamawiającego w okresie trwania gwarancji.

14. Koszty dostawy na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej, a W szczególności koszty opakowania, transportu (wraz z dostarczeniem -
wniesieniem do miejsca wskazanego).

ltl. Wymagania dotyczące dostawy
1. Dostawa urządzen od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00.

,, ,9i
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