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Załącznik nr 2A do SIWZ
Nr sprawy: ZSB-261-2/2018
WTT DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego – ZS w Bielicach
Obrabiarka do metalu (tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym z
wyposażeniem)

1.

Nazwa zadania:
Obrabiarka do metalu (tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym z
wyposażeniem)
2. Pozycja planu:
Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego
3. Ilość:
1 sztuka
4. Wartość:
Zgodnie z planem finansowym.
5. Przedmiot zamówienia.
Obrabiarka do metalu 1 sztuka (tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym
z wyposażeniem)
6. Specyfikacja techniczna wyrobu
Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach:













długość toczenia w kłach 1000 mm
szerokość łoża min 250 mm
średnica toczenia nad łożem min 400 mm
średnica toczenia nad suportem min 250 mm
średnica toczenia bez mostka 580 mm
przelot wrzeciona 50 mm
ilość prędkości wrzeciona min 10
zakres obrotów od 45 do 1800 obr/min
moc silnika min. 3,3 kW
średnica tulei konika 50 mm
wysuw tulei konika 120 mm
dokumentacja DTR w języku polskim

Wyposażenie:


tuleja redukcyjna wrzeciona
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 kieł stały i obrotowy
 uchwyt trójszczękowy
 uchwyt czteroszczękowy
 podtrzymka stała i przesuwna
 układ chłodzenia
 osłona uchwytu
 osłona przeciwwiórowa
 tarcz zabierakowa
 instalacja oświetleniowa
 wanna na wióry
 dokumentacja DTR w języku polskim
 deklaracja zgodności CE
 narzędzia obróbkowe (noże – komplet)
 odczyt cyfrowy w 3 osiach
7.

Wymagania co do oceny zgodności wyrobu.
Deklaracja zgodności CE.

8.

Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania.
Wykonawca udzieli na wyrób min. 1 rok gwarancji. Okres gwarancji liczony będzie
od daty dostarczenia gotowego wyrobu do Zespół Szkół w Bielicach, 88-330 Gębice

9.

Wymagania w zakresie dozoru technicznego.
Nie podlega.

10. Wymagania w zakresie metrologii.
Nie podlega.
11. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.
Nie podlega.
12. Wymagania w zakresie uprawnień wymaganych od wykonawców przy realizacji
umowy, w tym koncesji, pozwoleń certyfikatów.
Nie podlega.

13. Miejsce dostawy.
Zespół Szkół w Bielicach, 88-330 Gębice
14. Inne wymagania.
Dokumentacja, instrukcja obsługi w języku polskim.
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