
 

 

Załącznik nr 2 do OWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

CEZ/1/11/2018 

 

I. Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawę frezarki i tokarki dla pracowni  „Obrabiarek sterowanych 

numerycznie” dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ”. 

II. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę frezarki i tokarki dla pracowni nr 37 „Obrabiarek 

sterowanych numerycznie” dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu Przedmiot 

zamówienia obejmuje również przeszkolenie nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu.  

Zamówienie pn. „Zakup i dostawa frezarki i tokarki dla pracowni „Obrabiarek sterowanych 

numerycznie” dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ” realizowane jest w ramach 

projektu pn. „Dobry zawód, pewna praca - to się opłaca” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe 

Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

III. Zamówienie podzielone jest na części: 

1) Część I: „ Dostawa fabrycznie nowej  frezarki konwencjonalna”; 

2) Część  II: „ Dostawa fabrycznie nowej  tokarki CNC”;  

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 

 

Część I: „Dostawa fabrycznie nowej  frezarki konwencjonalna” 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport i instalacja fabrycznie nowej frezarki 

konwencjonalna. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, 

materiałowych, wykonawczych oraz prawnych. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację przedmiotu 

zamówienia, z której w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot 



 

 

zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.  

Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.  

 

Zamówienie obejmuje  

1. Frezarka konwencjonalna – 1 szt. 

 

Minimalne wymagania zamawiającego 

Nazwa:  Frezarka konwencjonalna  

 

Charakterystyka: 
Parametry podstawowe 

Wymiary stołu: 1270 x 260 mm 
Przesuw poprzeczny stołu: 270 mm 
Przesuw wzdłużny stołu: 750 mm 
Rowki T-owe: 3/50 mm 
Maks. obciążenie stołu: 200 kg 
Głowica pionowa: skrętna 90° 
Stożek wrzeciona: ISO 40 
Prędkość obrotowa wrzeciona pionowego: 90-2000 obr/min 
Prędkość obrotowa wrzeciona poziomego: 40-1300 obr/min 
Prędkość posuwu wzdłużnego: około 24-402 mm/min 
Prędkość posuwu poprzecznego: około 24-402 mm/min 
Posuw pionowy stołu elektryczny lub mechaniczny oraz ręczny 
Wysuw belki górnej: około 460 mm 
Odległość wrzeciona pionowego od kolumny: 260-740 mm 
Odległość wrzeciona pionowego od stołu: 100-440 mm 
Odległość wrzeciona poziomego od stołu: 0-300 mm 
Moc silnika: 2.2 kW w przybliżeniu 
Wyświetlacz cyfrowy w 3 osiach 
W zestawie imadło maszynowe i uchwyt trójszczękowy. 

 

 

Część  II: „Dostawa fabrycznie nowej  tokarki CNC ” 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport i instalacja fabrycznie nowej tokarki  CNC. 

Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, 

wykonawczych oraz prawnych. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację 



 

 

przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż 

oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych.  

Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.  

1. Tokarka CNC  - 1 szt.,  

 

Minimalne wymagania zamawiającego 

Nazwa:  Tokarka CNC  

 

Charakterystyka: 
Parametry podstawowe 

Sterowanie: Siemens 808D 
Średnica toczenia nad łożem: 300 mm 
Średnica toczenia nad suportem: 150 mm 
Maksymalna długość obrabianego przedmiotu: 750 mm 
Przelot wrzeciona: ø 40 mm 
Oś Z: 750 mm 
Oś X: 350 mm 
Ilość narzędzi: 6 lub więcej 
X/Z prędkość: 4/7 m/min 
Rozmiar narzędzia: 16 x 16 mm 
Silnik: około 5 kW 
Uchwyt: hydrauliczny lub ręczy 
Konik: hydrauliczny lub ręczny 
Wysuw tulei konika: 100 mm 
Stożek tulei konika: ø 50 mm/MT4 
Możliwość pisania programów na komputerze i przesyłania na obrabiarkę 
Komplet narzędzi 
Programowanie za pomocą G - kodów 

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

42623000-9  - Frezarki   

42621000 – 5 Tokarki  

 

III.  Występujące w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów urządzeń są określone 

jedynie w celu osiągnięcia celów i standardów jakości. Należy je traktować jako 



 

 

wskazówki dla wykonawców, którzy mogą zastosować produkty innych producentów o co 

najmniej takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalno – użytkowych. 

W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej określeń odwołujących się 

bezpośrednio do norm, aprobat, certyfikatów, znaku towarowego, patentu, oznaczenia 

pochodzenia służą one określeniu minimalnych cech technicznych i jakościowych. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych 

materiałów i elementów niż podane w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe 

(technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji przetargowej oraz 

posiadać będą certyfikaty i aprobaty równoważne do wskazanych w dokumentacji 

przetargowej. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania 

charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w 

dokumentacji.  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.   

Na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego Wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku 

rozwiązań równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, 

aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w 

dokumentacji przetargowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą 

odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów opisanych w dokumentacji przetargowej. 

 


