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Załącznik nr 5 

 

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa sprzętu oraz pomocy naukowych –wyposażenie pracowni technik pojazdów samochodowych 

 

Lp. Nazwa Ilość CPV 

1. Tester 

- praca na bazie ESI 2.0  

- wysoka wydajność Bluetooth klasy 1 do bezprzewodowej łączności z PC 

- współpraca z kablami ,,Easy Connect" 

- możliwa równoległa lub jednoczesna diagnostyka : szybka komunikacja między różnymi ECU w tym samym 

czasie poprzez różne kanały komunikacji 

- ochrona przed brudem i wodą IP53 

- oznaczenie pracy systemu / status fazy komunikacji pokazywany przez lampki LED na obudowie 

- szersze pasmo pomiaru multimetrem z 50 kHz do 100 kHz 

 

Dane techniczne 

System operacyjny: Windows 10 IoTPOSReady 

Wyświetlacz: Kolorowy TFT z ekranem dotykowym, rozdzielczość 1024 x 600 dpi  

Wyposażenie: multimedia, Bluetooth klasa 1, WLAN IEE802.11b/g/n zewnętrzny napęd DVD, zasilacz 12 V, 

akumulatory 

Multimetr: 1-kanałowy 

Obsługiwane protokoły komunikacji: - ISO 9141-2, linieK/L; kody błyskowe 

  - SAE-J1850 DLC (GM,...)  

- SAE-J1850 SPC (Ford) 

- CAN ISO11898 ISO 15765-4 (OBD)  

Hardware: - Nowy procesor Intel Celeron N3160 

  - Dysk SSD 256GB 

1 zestaw 
38340000-0 

Przyrządy do 

mierzenia ilości 
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  - 4GB Ram 

- USB 3.0      

 lub równoważny 

2. Analizator z dymomierzem 

Zestaw do obecnych i przyszłych wymagań dotyczących badań spalin.  

System do analizy spalin powinien oferować  wszystkie elementy do szybkiego i opłacalnego badania 

pojazdów zasilanych olejem napędowym, benzyną i gazem.  

Zestaw winien posiadać wózek z komputerem PC, monitorem, pilotem, drukarką kolorową A4, moduł 

analizatora 4/5-gazowego (CO, CO2, HC, O2, w opcji NO), moduł dymomierza, Bluetooth, moduł pomiaru 

prędkości obrotowej, Bluetooth (B+/B-, TN/TD, Kl1/15, temperatura), Sonda pomiarowa (sam. benzynowe) z 

przewodem 8 m, sonda (sam. diesel) z przewodem 1 m. 

lub równoważny 

1 szt. 
38340000-0 

Przyrządy do 

mierzenia ilości 

3. Wyciąg spalin 

Pojedynczy wyciąg spalin przeznaczony dla samochodów osobowych (wąż o średnicy 3"lub 4”). Kompletny 

zestaw z wężem, ze ssawką oraz wentylatorem. Urządzenie powinno być mocowane do ściany lub powieszone 

na słupie lub do sufitu za pośrednictwem dodatkowego wspornika. Wentylator promieniowy z silnikiem 

zasilanym napięciem trójfazowym. Wąż odciągowy ze sztucznego tworzywa, charakteryzujący się bardzo 

niskim oporami przepływu, ale relatywnie wysoką sztywnością. Konstrukcja  winna być odporna na związki 

zawarte w spalinach. Odporność temperaturowa  do +150°C. Aluminiowa ssawka odciągowa wyposażona jest 

w klucz mocujący, pasująca  do większości układów wydechowych. 

lub równoważny 

1 szt. 
42520000-7 

Urządzenia 

wentylacyjne 

4. Multimetr samochodowy 

Pomiar:  

- natężenie prądu DC (od 10A) 

- napięcie AC (do 750V) i DC (do 1000V) 

- rezystancji(0-20MΩ) 

- częstotliwości (do 2kHZ) 

3 szt. 
38340000-0 

Przyrządy do 

mierzenia ilości 
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- współczynnik wypełnienia (0,1-99%) 

- test diody 

- test akumulatora 12V 

- ciągłość obwodu 

- podtrzymywania wskazania HOLD 

- kąt zamknięcia przerywacza DWELL 

- prędkości obrotowej (do 7000 obr/min) 

- temperatury (do 1000ºC) 

- długości impulsów i okres 

lub równoważny 

5.  Multimetr kleszczowy (cęgowy) 

Pomiar: 

- natężenie prądu AC i DC (od 0-400A) 

- napięcie AC i DC (od 0-600V) 

- rezystancji (0-40MΩ) 

- częstotliwości (0-1MHz) 

- współczynnik wypełnienia (0,1-99%) 

- test diody 

- ciągłość obwodu 

- podtrzymywanie wskazania HOLD 

lub równoważny 

3 szt. 
38340000-0 

Przyrządy do 

mierzenia ilości 

6.  Autotransformator jednofazowy 

- napięcie wejściowe 230V 

- napięcie wyjściowe 0-250V 

- prąd  znamionowy wtórny 10A 

- moc znamionowa: ≤ 2500VA 

1 szt. 
31170000-8 

Transformatory 
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7.  Autotransformator trójfazowy 

- napięcie wejściowe 400 V 

- napięcie wyjściowe  0-450 V 

- prąd znamionowy wtórny 10A 

- moc znamionowa: ≤ 8000 VA 

- zakres częstotliwości: 50- 400 Hz 

- napięcie próby 2,5 kV AC 50Hz 

1 szt. 
31170000-8 

Transformatory 

8. Tester sondy lambda 

Pomiar sond 1 i 5 V 

Emulacja pracy sond 
1 szt. 

38340000-0 

Przyrządy do 

mierzenia ilości 

 

Równoważność: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferowany przez Wykonawców, składających oferty równoważne sprzęt, musi 

posiadać wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż sprzęt wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Oferowane 

rozwiązania równoważne muszą poprawnie współpracować ze wszystkimi pozostałymi elementami proponowanego rozwiązania. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego sprzęt 

spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu do oferty należy załączyć foldery, specyfikacje techniczne proponowanych 

rozwiązań lub inne dokumenty zawierające opisy techniczne i funkcjonalne. Równoważny sprzęt winien być określony z nazwy oraz poprzez podanie 

producenta. 

 


