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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia w dostawa maszyn laboratoryjnych do testowania dzianin w ramach 

projektu, pt.: „Stworzenie infrastruktury B+R na potrzeby opracowywania innowacyjnej bezszwowej 

odzieży technicznej” w ramach Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zatwierdzonego decyzją 

wykonawczą Komisji Europejskiej CCI2014PL16M2OP005 z dnia 18 grudnia 2014 r., objętego 

wnioskiem o dofinansowanie o nr RPLD.01.02.01-10-0028/18 („Projekt”), nr postępowania: F/RPO-

WL/2/2019 („Postępowanie”) 

1. Informacje podstawowe  

1.1. Kody CPV: 

38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 

38552000-9 – Mierniki elektroniczne  

38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 

42712000-0 – Maszyny do przędzenia wyrobów włókienniczych 

38561110-9 – Tachometry  

38310000-1 – Wagi precyzyjne 

1.2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dziesięć części, tj.:  

1.2.1. dostawa urządzenia do testowania odporności dzianiny na pilling i abrazję przy 

wykorzystaniu testu Martindale – 1 sztuka – Część 1 („Część 1”), 

1.2.2. dostawa urządzenia do pomiaru siły kompresji – 1 sztuka – Część 2 („Część 2”), 

1.2.3. dostawa urządzenia do pomiaru przepuszczalności pary wodnej – 1 sztuka – Część 3 

(„Część 3”), 

1.2.4. dostawa urządzenia do badania wertykalnej palności dzianin – 1 sztuka –  Część 4 („Część 

4”), 

1.2.5. dostawa motka do kontroli grubości przędzy – 1 sztuka – Część 5 („Część 5”), 

1.2.6. dostawa cyfrowego tachometru do pomiaru przesuwu przędzy – 1 sztuka –  Część 6 

(„Część 6”), 

1.2.7. dostawa urządzenia do pomiaru wilgotności nawoju przędzy – 1 sztuka – Część 7 („Część 

7”), 

1.2.8. dostawa wagi laboratoryjnej precyzyjnej – 1 sztuka –  Część 8 („Część 8”), 

1.2.9. dostawa wag laboratoryjnych przenośnych – 2 sztuki –  Część 9 („Część 9”), 

1.2.10. dostawa wag laboratoryjnych – 2 sztuki –  Część 10 („Część 10”).  
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− łącznie dalej „Części”, a każda z osobna jako „Część”. 

2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich Części  

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn laboratoryjnych do testowania dzianin, o 

parametrach nie gorszych niż przewidzianych w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia („OPZ”).  

2.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawcy będą zobowiązani do: 

2.2.1. dostarczenia urządzenia w terminie określonym w ofercie Wykonawcy, ale nie dłuższym 

niż 60 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zamówienia; 

2.2.2. udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone urządzenie w danej 

Części oraz wszystkie podzespoły urządzenia, liczonej od dnia ostatecznego odbioru 

urządzenia („Gwarancja”); 

2.2.3. zapewnienia serwisu w okresie obowiązywania Gwarancji;  

2.2.4. akceptacji terminu płatności do 60 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT za wykonanie danej Części; 

2.2.5. złożenia deklaracji zgodności znaku CE / certyfikat znaku CE dla oferowanego urządzenia 

2.3. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na realizację 

przedmiotowego zamówienia w każdej Części w wysokości nie przekraczającej 25 % wartości 

udzielonego zamówienia w tej Części.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 

3.1.1. Zamówienie będzie obejmowało dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego urządzenia do 

testowania odporności dzianiny na pilling i abrazję przy wykorzystaniu testu 

Martindale.  

3.1.2. Paramenty techniczne urządzenia: 

− min. 2 głowice robocze; 

− zasilanie elektryczne 230V.  

3.1.3. Wyposażenie jednostkowe urządzenia: 

− brak wymagań.  

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 

3.2.1. Zamówienie będzie obejmowało dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego urządzenia do 

pomiaru siły kompresji. 

3.2.2. Paramenty techniczne urządzenia: 

− system pomiaru siły kompresji kompatybilny z systemami: HOSY, HATRa, CEN.  

3.2.3. Wyposażenie jednostkowe urządzenia: 
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− wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym;  

− drukarka termiczna;  

− sensor pomiaru temperatury powietrza;   

− sensor pomiaru wilgotności powietrza; 

− oprzyrządowanie do kalibracji.  

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 3 

3.3.1. Zamówienie będzie obejmowało dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego urządzenia do 

pomiaru przepuszczalności pary wodnej.  

3.3.2. Paramenty techniczne urządzenia: 

− czas trwania testu maksymalnie 3 minuty; 

− metoda testowa: AAATC-195 lub BG-21655.2; 

− kompatybilny z oprogramowaniem MS Windows lub równoważnym; 

− zasilanie elektryczne 230V. 

3.3.3. Wyposażenie jednostkowe urządzenia: 

− brak wymagań.  

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 4 

3.4.1. Zamówienie będzie obejmowało dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego urządzenia do 

badania wertykalnej palności dzianin. 

3.4.2. Paramenty techniczne urządzenia: 

− automatyczne odmierzanie czasu rozprzestrzeniania się płomienia; 

− automatyczny interwał.  

3.4.3. Wyposażenie jednostkowe urządzenia: 

− brak wymagań.  

3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 5 

3.5.1. Zamówienie będzie obejmowało dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego motka do kontroli 

grubości przędzy. 

3.5.2. Paramenty techniczne urządzenia: 

− zasilanie elektryczne 230V; 

− możliwość pomiaru grubości oraz siły zrywu przędzy; 

− wstępny pomiar naprężenia. 

3.5.3. Wyposażenie jednostkowe urządzenia: 
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− stojak na przędzę.   

3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 6 

3.6.1. Zamówienie będzie obejmowało dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego cyfrowego 

tachometru do pomiaru przesuwu przędzy. 

3.6.2. Paramenty techniczne urządzenia:  

− pomiar cyfrowy; 

− skalowanie pomiaru: m/min., m/sek., yds/sek.; 

− zasilanie akumulatorowe. 

3.6.3. Wyposażenie jednostkowe urządzenia: 

− dysk do pomiaru naprężenia oraz prędkości liniowej przędzy.    

3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 7 

3.7.1. Zamówienie będzie obejmowało dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego urządzenia do 

pomiaru wilgotności nawoju przędzy.  

3.7.2. Paramenty techniczne urządzenia: 

− urządzenie przenośne; 

− zasilanie akumulatorowe; 

− zróżnicowana skala odczytu dla: wełny, bawełny, włókien syntetycznych.  

3.7.3. Wyposażenie jednostkowe urządzenia: 

− brak wymagań.  

3.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 8 

3.8.1. Zamówienie będzie obejmowało dostawę 1 sztuki fabrycznie nowej wagi laboratoryjnej 

precyzyjnej.  

3.8.2. Paramenty techniczne urządzenia: 

− działka elementarna 0,001 g; 

− kalibracja wewnętrzna; 

− czas stabilizacji 1,5 – 2,5 sek; 

− rozmiar szalki 120 mm; 

− zasilacz sieciowy zewnętrzny.  

3.8.3. Wyposażenie jednostkowe urządzenia: 

− brak wymagań.  

3.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 9 
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3.9.1. Zamówienie będzie obejmowało dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych wag 

laboratoryjnych przenośnych.  

3.9.2. Paramenty techniczne każdego urządzenia: 

− działka elementarna 0,1 g; 

− akumulator wewnętrzny;  

− czas stabilizacji 1,5 – 2,5 sek; 

− rozmiar szalki 209x209 mm; 

− klasa szczelności IP43; 

− maksymalny zakres pomiarowy 3 kg; 

− zasilacz sieciowy zewnętrzny.  

3.9.3. Wyposażenie jednostkowe każdego urządzenia: 

− brak wymagań.  

3.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 10 

3.10.1. Zamówienie będzie obejmowało dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych wag 

laboratoryjnych.  

3.10.2. Paramenty techniczne każdego urządzenia:  

− działka elementarna 0,0001 g; 

− kalibracja wewnętrzna 

− czas stabilizacji 2,5 – 3,5 sek; 

− rozmiar szalki 90 mm; 

− maksymalny zakres pomiarowy 120 g;  

− zasilacz sieciowy zewnętrzny.  

3.10.3. Wyposażenie jednostkowe każdego urządzenia:  

− brak wymagań.  
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