
 
 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Znak sprawy: 26.4.2020 
 

 
Opis przedmiotu zamówienia 
Część I – Pomoce dydaktyczne 

 
Sprzęt nowy, nieużywany. Wykonawca zapewni dostarczenie, wniesienie do wskazanej 
lokalizacji, zamontowanie oraz przeszkolenie w języku polskim (czas szkolenia: min. 2h). Wraz z 
dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże dokumentację techniczno-ruchową sprzętu, 
instrukcje obsługi, karty gwarancyjne oraz wszelkie atesty, aprobaty, dokumenty dopuszczające 
do użytku sprzętu. 
 
CPV:  39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 
 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

34999400-0 Modele w skali 
 
 

 
SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA RĘCZNA – 1 szt. 
Urządzenie do nauki praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie posługiwania się 
narzędziami, nauki procedur obsługowo-naprawczych, oraz prezentacji budowy, wyposażenia i 
funkcjonowania danego typu skrzyni biegów.  
Nauka przez wielokrotne czynności montażu i demontażu, wymiany i weryfikacji takich 
podzespołów jak: 
- łożyska 
- synchronizatory 
- przekładnie zębate 
Budowa: 
- przekładnia zamontowana na stelażu na wsporczej ramie obrotowej (obrót o 360 stopni), 
przekładnia ślimakowa wyposażona w pokrętło 
- zamontowana wyjmowana półka do ociekania i odkładania zdemontowanych elementów 
- urządzenie na kółkach obrotowych z blokadami (mobilne przemieszczanie) 
Całość konstrukcji wykonana z profili stalowych, pokryta farbą proszkową. 
 
Całkowita waga urządzenia: 80 kg  (+/- 25%) 
 
 
MODEL SILNIKA BENZYNOWEGO RZĘDOWEGO  NA STOJAKU OBROTOWYM – 1 SZT. 
Urządzenie do nauki praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie posługiwania się 
narzędziami, nauki procedur obsługowo-naprawczych, oraz prezentacji budowy silnika i jego 
wyposażenia. 
Urządzenie do nauczania budowy silnika danego typu, rozmieszczenia jego podzespołów, zasad 
kolejności i specyfiki montażu, regulacji, pomiarów kontrolnych części silnika oraz czynności 
obsługowych. 



 
 

 

Nauka przez wielokrotne czynności montażu i demontażu, wymiany i weryfikacji takich 
zespołów jak:  
- rozrząd silnika 
- wymiana uszczelki pod głowicą 
- wymiana pompy wodnej 
- wymiana alternatora 
- ocena stanu układu korbowodowo - tłokowego 
 
Silnik na stojaku obrotowym wyposażony w kompletny osprzęt wraz z fragmentem instalacji 
elektrycznej, czujnikami i mechanizmami wykonawczymi układów regulacji, wymiary 
rzeczywiste. 
Budowa: 
- przekładnia zamontowana na stelażu na wsporczej ramie obrotowej (obrót o 360 stopni), 
przekładnia ślimakowa wyposażona w pokrętło 
- zamontowana wyjmowana półka do ociekania i odkładania zdemontowanych elementów 
- urządzenie na kółkach obrotowych z blokadami (mobilne przemieszczanie) 
Całość konstrukcji wykonana z profili stalowych, pokryta farbą proszkową. 
Dokumentacja techniczna silnika - w postaci podręcznika. 
 
Całkowita waga urządzenia: 150 kg  (+/- 25%). 
 
Z uwagi na postęp techniki, starzenie moralne silników i cele dydaktyczne, dostarczony silnik 
musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:  
- norma emisji spalin: EURO 5 lub wyższa 
- układ redukcji emisji spalin:  układ recyrkulacji spalin 
- system tworzenia mieszanki paliwowej: wtrysk bezpośredni 
- rodzaj doładowania silnika: turbosprężarka ze zmienną geometrią 
 

MODEL SILNIKA WYSOKOPRĘŻNEGO ZS NA STOJAKU OBROTOWYM – 1 SZT. 
Urządzenie do nauki praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami, nauki 
procedur obsługowo-naprawczych, oraz prezentacji budowy silnika i jego wyposażenia. 
Urządzenie do nauczania budowy silnika danego typu, rozmieszczenia jego podzespołów, zasad 
kolejności i specyfiki montażu, regulacji, pomiarów kontrolnych części silnika oraz nauki 
czynności obsługowych. 
Nauka przez wielokrotne czynności montażu i demontażu, wymiany i weryfikacji takich 
zespołów jak:  
- rozrząd silnika 
- wymiana uszczelki pod głowicą 
- wymiana pompy wodnej 
- wymiana alternatora 
- ocena stanu układu korbowodowo- tłokowego i wielu innych 
 
Silnik na stojaku obrotowym wyposażony w kompletny osprzęt wraz z fragmentem instalacji 
elektrycznej, czujnikami i mechanizmami wykonawczymi układów regulacji, wymiary 
rzeczywiste. 
Budowa: 



 
 

 

- przekładnia zamontowana na stelażu na wsporczej ramie obrotowej (obrót o 360 stopni), 
przekładnia ślimakowa wyposażona w pokrętło 
- zamontowana wyjmowana półka do ociekania i odkładania zdemontowanych elementów 
- urządzenie na kółkach obrotowych z blokadami (mobilne przemieszczanie) 
Całość konstrukcji wykonana z profili stalowych, pokryta farbą proszkową. 
Dokumentacja techniczna silnika - w postaci podręcznika. 
 
Całkowita waga stanowiska: 200 kg  (+/- 25%). 
 
Z uwagi na postęp techniki, starzenie moralne silników i cele dydaktyczne, dostarczony silnik 
musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:  
- norma emisji spalin: EURO 4 lub wyższa 
- układ redukcji emisji spalin: układ recyrkulacji spalin 
- system tworzenia mieszanki paliwowej: wtrysk bezpośredni 
- rodzaj doładowania silnika: turbosprężarka ze zmienną geometrią 
 

 
SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA AUTOMATYCZNA – 1 SZT. 
Skrzynia biegów na stojaku obrotowym wyposażona w kompletny osprzęt wraz z fragmentem 
instalacji elektrycznej, czujnikami i mechanizmami wykonawczymi układów regulacji, 
umożliwiająca naukę czynności kontrolno- pomiarowych parametrów elektrycznych tych 
podzespołów. 
Urządzenie do nauki praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami, nauki 
procedur obsługowo-naprawczych oraz prezentacji funkcjonowania danego typu skrzyni 
biegów. 
Umożliwia nauczycielom zawodu, trenerom, instruktorom prowadzenie nauczania budowy 
skrzyni biegów, rozmieszczenia jej podzespołów, zasad kolejności i specyfiki montażu, 
pomiarów kontrolnych oraz wielu innych, dotyczących np. czynności obsługowych. 
Nauka przez wielokrotne czynności montażu i demontażu, wymiany i weryfikacji takich 
zespołów jak: 
- łożyska, 
- synchronizatory, 
- przekładnie zębate i wielu innych czynności. 
Budowa: 
- skrzynia zamontowana na stelażu na wsporczej ramie obrotowej (obrót o 360 stopni), 
przekładnia ślimakowa wyposażona w pokrętło 
- zamontowana wyjmowana półka do ociekania i odkładania zdemontowanych elementów 
- urządzenie na kółkach obrotowych z blokadami (mobilne przemieszczanie) 
Całość konstrukcji wykonana z profili stalowych, pokryta farbą proszkową. 
Dokumentacja techniczna silnika - w postaci podręcznika. 
 
 
SYSTEM SZKOLENIOWY DZIAŁANIA TACHOGRAFU CYFROWEGO – 1 SZT. 
Kompaktowa prezentacja całego systemu tachografu cyfrowego (np. pudełko, walizka z 
wbudowanym tachografem cyfrowym, przetwornikiem oraz prędkościomierzem). 



 
 

 

Zestaw zasilany zewnętrznie (230V), zawierający urządzenia z testowymi kluczami 
kryptograficznymi (kodującymi), umożliwiający przeprowadzanie  odczytu i zapisu danych z 
tachografu. 
Waga: do 12 kg. Dokumentacja techniczna w komplecie. 
 

ZESTAW DO NAUKI PODSTAW ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI POJAZDOWEJ – 1 SZT. 
Urządzenie do nauki praktycznych umiejętności w zakresie łączenia, diagnostyki i oceny 
podzespołów układów elektronicznych i elektrotechnicznych. Umożliwiający nabycie 
praktycznych umiejętności w zakresie łączenia i wykonywania pomiarów obwodów prądu 
stałego i zmiennego oraz  pomiarów parametrów elektrycznych podstawowych podzespołów 
pojazdowych systemów elektronicznego sterowania 
Stanowisko  wykonane ma być w formie zestawu panelowego, umożliwiając szybki demontaż 
poszczególnych paneli , w celu użycia poszczególnych paneli poza stanowiskiem (niezależne 
wykorzystanie każdego elementu zestawu do tej części procesu dydaktycznego, w którym 
uczeń zapoznaje się z jego budową i wykonuje pomiary podstawowych parametrów, potokowe 
wykonywanie ćwiczeń na wielu stanowiskach w ramach jednego zagadnienia). 
Urządzenie ma umożliwiać (co najmniej): 

 sprawdzenie podzespołów za pomocą multimetru lub oscyloskopu 

 sporządzanie charakterystyk sygnałów 

 pomiar parametrów badanych obwodów; napięcie, prąd, rezystancja 

 pomiary parametrów, oraz określenie charakterystyk podzespołów elektronicznych, 
generatorów i wzmacniaczy 

 pomiary wielkości elektrycznych za pomocą przyrządów  cyfrowych oraz analogowych 
lub oscyloskopu 

Zestaw posiadać ma dwa różne i niezależne układy zasilania.  
 

ZESTAW PANELOWY DO NAUKI SENSORYKI SYSTEMÓW POJAZDOWYCH – 1 SZT. 
Urządzenie do nauki praktycznych umiejętności łączenia, diagnostyki i oceny parametrów 
czujników, stosowanych w pojazdowych systemach elektronicznego sterowania.  
Stanowisko musi posiadać certyfikat niezależnego, certyfikowanego ośrodka, potwierdzający 
wymagania i badania środków dydaktycznych, zaprojektowanych i wytworzonych z 
przeznaczeniem do użytkowania jako specjalistyczne wyposażenie dydaktyczne pracowni i 
warsztatów szkół oraz uczelni, kształcących  w zawodach o specjalności samochodowej. 
Stanowisko  wykonane ma być w formie zestawu panelowego, umożliwiając szybki demontaż 
poszczególnych paneli w celu użycia poszczególnych paneli poza stanowiskiem (niezależne 
wykorzystanie każdego elementu zestawu do tej części procesu dydaktycznego, w którym 
uczeń zapoznaje się z jego budową i wykonuje pomiary podstawowych parametrów, potokowe 
wykonywanie ćwiczeń na wielu stanowiskach w ramach jednego zagadnienia). 
Zestaw ma umożliwiać (co najmniej): 

 sprawdzenie podzespołów za pomocą multimetru lub oscyloskopu 

 sporządzanie charakterystyk sygnałów 

 pomiar parametrów badanych obwodów; napięcie, prąd, rezystancja 

 zapoznanie się z oznaczeniami i symbolami graficznymi czujników wg dokumentacji 
zgodnej z bazą informacji serwisowo-naprawczych zawierających dane diagnostyczne, 
parametry regulacyjne, instrukcje, wymiany, schematy 



 
 

 

 pomiary parametrów oraz określenie charakterystyk zewnętrznych czujników 
temperatury, ciśnienia, położenia i innych 

 pomiary wielkości elektrycznych czujników za pomocą przyrządów  cyfrowych oraz 
analogowych lub oscyloskopu 
 

Zestaw posiadać ma dwa różne i niezależne układy zasilania.  
 
 
ZESTAW PANELOWY DO BADANIA AKTORYKI SYSTEMÓW POJAZDOWYCH  - 1 SZT. 
Urządzenie do nauki praktycznych umiejętności łączenia, diagnostyki i oceny parametrów 
czujników, stosowanych w pojazdowych systemach elektronicznego sterowania.  
Stanowisko musi posiadać certyfikat niezależnego, certyfikowanego ośrodka, potwierdzający 
wymagania i badania środków dydaktycznych, zaprojektowanych i wytworzonych z 
przeznaczeniem do użytkowania jako specjalistyczne wyposażenie dydaktyczne pracowni i 
warsztatów szkół oraz uczelni, kształcących  w zawodach o specjalności samochodowej. 
Stanowisko  wykonane ma być w formie zestawu panelowego, umożliwiając szybki demontaż 
poszczególnych paneli w celu użycia poszczególnych paneli poza stanowiskiem (niezależne 
wykorzystanie każdego elementu zestawu, do tej części procesu dydaktycznego, w którym 
uczeń zapoznaje się z jego budową i wykonuje pomiary podstawowych parametrów, potokowe 
wykonywanie ćwiczeń na wielu stanowiskach w ramach jednego zagadnienia). 
Zestaw ma umożliwiać (co najmniej): 

 sprawdzenie podzespołów za pomocą multimetru lub oscyloskopu 

 sporządzanie charakterystyk sygnałów 

 pomiar parametrów badanych obwodów; napięcie, prąd, rezystancja 

 zapoznanie się z oznaczeniami i symbolami graficznymi mechanizmów wykonawczych 
wg dokumentacji zgodnej z bazą informacji serwisowo-naprawczych zawierających 
dane diagnostyczne, parametry regulacyjne, instrukcje, wymiany, schematy 

 pomiary parametrów, oraz określenie charakterystyk mechanizmów wykonawczych w 
zakresie odpowiedzi na sygnały sterujące, oraz wartości sygnałów sprzężeń zwrotnych 

 pomiary wielkości elektrycznych za pomocą przyrządów  cyfrowych oraz analogowych 
lub oscyloskopu 

 poznanie budowy podzespołów i ich elementów składowych 

 demonstrację i pomiarów / diagnostyki działania zaworu sterowania zmiennym kątem 
nachylenia łopat turbiny( VTG ), zasilanej pneumatycznie 

 demonstrację działania, pomiary i diagnostykę zaworów biegu jałowego ze 
sterowaniem dwukierunkowym poprzez sygnał PWM przeciwsobny, lub sterowaniem 
sygnałem PWM jednokierunkowym, ze sprężyną powrotną 

 demonstrację działania zaworu EGR sterowanego pneumatycznie, pomiary jego 
parametrów pracy / diagnostykę wraz z możliwością pomiaru sygnału sprzężenia 
zwrotnego ujemnego dającego informację o aktualnym stanie pracy zaworu ( sygnał 
napięciowy z przetwornika ). 
 

 Zestaw posiadać ma dwa różne i niezależne układy zasilania 


