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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 wspoł{inansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

Wykaz pozycji przewidzianych do zamówienia.

Specyfikacja określa funkcjonalność urządzenfsprzętu, nie zaś jego nazwę własną. Gdziekolwiek

Zamawiający wskazuje nazwę własną, słuzy to Wyłącznie określeniu funkcjonalności zamawianych

urządzen/sprzętu.

Wszystkie urządzenia/sprzęt o wymienionych poniżej parametrach technicznych lub równoważnych

spełniają wymogi Zamawiającego.

Warunki ogólne Wymagane od Wykonawcy:

1'. Transport na koszt dostawcy sprzętu.

Ż. Gwarancja 36 miesiące.

3. Koszty dostawy w cenie zamówienia.
4. Dokumentacja.
5. Serwis przez okres gwarancji.

Zodonie L.p. kod llość

Zadanie 1

Automat P&P do montażu elementów
elektronicznych w technologii powierzchniowej
(SMT) oraz PRZEWLEKANEJ (THT) oraz komplet

akcesoriów do urządzenia. I brak 1 kpl

Zadanie 1.

t.

opis przedmiotu zamówlenia

Automat P&P do montażu elementów elektronicznych w technologii powierzchniowej

(sMT) oraz PRZEWLEKANEJ (THT) wraz z akcesoriami do urządzenia stanowiącymi

wyposażenie dodatkowe, o parametrach technicznych nie gorszych niż podane poniżej: - 1

szt..

Parametry techniczne:

1'. Musi posiadać możliwość montażu komponentów wykonanych w technologii THT (w

szczególności elementy radialne i axialne) oraz SMD.

1.1.
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2. Gabaryty automatu nie mogą być większe niz 1600mm /L7oomm/1"600mm
(sze rokość/głę bo kość/wyso kość).

3. Wydajność montażu dla komponentów SMT nie może być mniejsza niż 15O00cph dla

komponentóW typu CHlP oraz nie mniejsza niż 4000cph dla komponentów typu lC.

4. Czas montażu jednego komponentu THT nie może być większy niz

0.9 sekundy/komponent w przypadku montażu ,,Vacuum" i 1.5 sekundy/komponent w
przypadku montażu uchwytem,,gripper".

5. Automat musi być Wyposazony w laser realizujący pomiar komponentu ,,W locie" oraz

m usi posia dać ka merę stacjo na rną u mozl iwiają cą rozpoznawa n ie wa d l iwych

komponentów jak równiez ich prawidłowe pozycjonowanie.

6. Musi posiadać możliwość montażu komponentów o wysokoścido 50mm.

7. Musi umożliwiać montaż obwodów drukowanych o wymiarach nie mniejszych niż

410x350mm (z możliwością rozbudowy)'

8. Musi posiadać minimum sześć głowic montujących z niezależnymi silnikami.

9. Musi posiadać ręczną lub automatyczną regulację szerokości transportu.

10. Musi posiadać mozliwość produkowania obwodów drukowanych o wadze do 4kg.

11. Musi posiadać możliwość montażu komponentów o wadze do 2009.

12. Musi posiadać system rozpoznawania punktów referencyjnych.

13. Musi posiadać system automatycznego rozpoznawania wadliwych płytek w multibloku.

t4' Zakres montowanych komponentów musi zawierać się w przedziale 0201- 50x50mm.

15. Musi posiadać możliwość zamontowania podajników z dwóch stron automatu -
minimum 80 podajników dla taśm o szerokości8mm.

16. Musi posiadać możliwość montażu komponentów pakowanych w tackach.

17. Dokładność montażu komponentów w przypadku pozycjonowania laserowego

+/-0'05mm, w przypadku pozycjonowania za pomocą kamery stacjonarnej +/-

0.04mm.

18. Musi posiadać pojemnik na wadliwe komponenty.

19. Automat (bazy komponentów, ssawki, podajniki, wózki na podajniki) musi być w pełni

kompatybilny z istniejącym automatem.

20. Musi posiadać ssawki do elementóW typu chip: 0402, 0603, 0805.

2].. Musi posiadać ssawkido elementów w obudowach: MELF, soT, SoP, TsoP, QFP, PLcc,

BGA, ELCAP.

22. Musi posiadać ssawki umożliwiające montaż komponentów THT.

23. Automat musi posiadać transporter wyładowczy,,unloader" wrazz magazynkiem na

obwody drukowane.

24. Automat musi posiadać oprogramowanie umożliwiające programowanie maszyny W

trybie offline.

25. Automat musi posiadać dotykowy panel sterujący'
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t.2. Akcesoriastanowiąceobowiązkowewyposażeniedodatkoweautomatu:

1'.Ż.t. Wózki do podajników _ 4szt. W tym trzy wózki dla podajników SMD oraz jeden wózek dla

podajników THT.

L Wózki dla podajników SMD muszą Współpracować z istniejącą linią produkcyjną.

2. Muszą posiadać możliwość zamontowania 40 podajników do taśm 8mm na przód oraz

40 podajników do taśm 8mm na tył maszyny.

1-.2.2' Lista i ilość ssawek _ ssawki do elementów SMD muszą być w pełni kompatybilne z

istniejącym a utomatem :

t. Ssawka do pobierania elementów SMD o4o2,6szt.

2. Ssawka do pobierania elementów SMD typu MELF, 3szt.

3. Ssawka do pobierania elementów SMD 603, 805, '].206,IZszt.

4. Ssawka do pobierania elementów SMD do kondensatorów aluminiowych oraz

elementów elementów obudowach SoP wąskiego typu, 6szt.

5. Ssawka do pobierania elementów SMD w obudowach typu BGA, FBGA, QFP, PLCC, 8szt.

6. Ssawki do pobierania elementów THT:

o ssawka gripper - 3szt.

o ssawka do komponentów radialnych - 6szt.

o ssawka do komponentów axialnych -3szt.

1'.2.3. Podajniki - podajniki do elementów SMD muszą być w pełni kompatybilne z istniejącym

automatem:

1-. Podajnik do elementów SoP wąskiego typu, pakowanych w laskach - 3szt.

2. Podajnik taśmowy 8mm dla elementów w obudowach 0402 - 15szt.

3. Podajnik taśmowy 8mm dla elementów w obudowach 0603 - 10szt.

4. Podajnik taśmowy 12mm _ 5szt.

5. Podajnik taśmowy ]_6mm - 3szt.

6. Podajnik do montazu komponentów THT typu axial - 4szt.

7. Podajniki do montazu komponentów THT typu radial _ 5szt.

8. Podajniki do montażu komponentów THT typu radial z funkcją zaginania wyprowadzeń

,,snap in" - 3szt.

1.3. Warunki gwarancji:

Na sprzedane urządzenia Wykonawca udziela gwarancjijakości na okres 36 miesięcy od

daty podpisania protokołu technicznego.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie świadczył usługi nieodpłatnie, w tym

telefoniczne konsultacje

Zamawiający każdorazowo będzie zgłaszał awarię Wykonawcy pisemnie, Za pomocą

faksu lub e-mail.

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

,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
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5. Wykonawca ma obowiązek potwierdzić pisemnie otrzymanie zawiadomienia o awarii.

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

za sa d:

6.L. Wykonawca zapewni czas reakcji za zgloszoną usterkę w ciągu Ż4 godzin od jej

zgłoszenia w przypadku gdy zgłoszenie nastąpiło do godziny 1Ż:00, oraz W ciągu 40

godzin w przypadku gdy zgłoszenie nastąpiło po godzinie 12:00

6.Ż' Poprzez reakcję na zgłoszenie strony rozumieją jako podjęcie przez pracownika serwisu

Wykonawcy w siedzibie Kupującego 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 8dy

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.I.Za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia usterek, przekroczenia czasu

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

6.5.2.Łączna wysokość kary umownej z tytułu opóźnienia nie moze przekroczyc Io%

oferowanej ceny brutto urządzenia.

6.6. Postępowanie serwisowe kazdorazowo będzie zamknięte podpisaniem przez strony

protokołu serwisowego, opisującego wykonane czynności serwisowe, czas ich

wykonania, użyte 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 Kupującego, a także ustalony

harmonogram dalszego postępowania.
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ll. Wymagania dodatkowe

Cena ofertowa każdego przedmiotu zamówienia powinna obejmować całkowity koszt wykonania
przedm iotu za mówienia.

W cenie oferty powinny być uwzględnione koszty:

1'. Dostawy urządzeń wrazz oprogramowaniem

2' Ustawienia i podłączenia do przygotowanych mediów i istniejących maszyn

3. Uruchomieniaurządzeń

4' Konfiguracji urządzen

5. Ustawienia parametrów mechanicznych i elektrycznych

6. Adaptacjido istniejących urządzeń i wyposazenia

7. Przetestowania poprawności działania obejmujące próbne uruchomienie procesu
prod u kcj i d la wybra ne go przez Za m awiającego prod u ktu

8. Dostarczenia dokumentacji technicznej

9. Dostarczenia instrukcjiobsługi w języku polskim

10' Dostarczenia certyfikatóW cE

1].. Przeszkolenia 2 osób W miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące W szczególności obsługę i programowanie

ur ządze ń, czyn n ości se rw isowe zw i ąza n e z bieżącą ko n se rwa cją

L2. Wydania imiennych certyfikatów dla przeszkolonych osób

13. Wsparcia techniczne na żądanie w formie konsultacji telefonicznej, mailowej, bądź
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego W okresie trwania gwarancji

14. Koszty dostawy na miejsce wskazane przezZamawiającego na terenie Rzeczypospolitej

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

g

lll. Wymagania dotyczące dostawy
].. Dostawa urządzeń od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00.
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