
 

 

Załącznik nr 1a do Formularza oferty 

CEZ/2/11/2018 

PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

„Zakup i dostawę testera diagnostycznego dla pracowni pojazdów 

samochodowych w  Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ”  

 

1. Komputerowy tester diagnostyczny - zestaw do diagnostyki samochodów i silników – 1 
szt. 

Producent (nazwa)  model oferowanego urządzenia …….............................................................. 

Minimalne wymagania zamawiającego Dane techniczne oferowanego sprzętu  

Nazwa:  Komputerowy tester diagnostyczny - 
zestaw do diagnostyki samochodów i silników. 

 

Nazwa ….............  

Charakterystyka: 
Parametry podstawowe 

 

Kompletny zestaw, na wózku, o budowie 
modułowej, z testerem diagnostycznym 
samochodów OBD przez gniazdo DLC, z 
modułem pomiarowym i komputerem, 
specjalistycznym oprogramowaniem 
diagnostycznym, monitorem LCD, pilotem 
zdalnego sterowania i drukarką.  
Zestaw ma mieć możliwość odłączania 
poszczególnych części systemu. 
 
Zestaw ma być dedykowany do wykonywania 
badań pojazdów w warsztatach samochodowych. 
Powinien zawierać co najmniej:  

1. Diagnoskop sterowników OBD: 
powinien komunikować się ze 
sterownikami zespołów samochodów wg 
protokołów min. OBD, ISO, SAE, CAN.  

2. Diagnoskop silników: powinien 
umożliwiać rejestrację sygnałów w 
pojeździe i poprzez złącze USB 
przekazywać do komputera na wózku. 

3. Komputer PC: powinien mieć 
zainstalowane specjalne 
oprogramowanie, zawierające min. 
następujące składniki: identyfikacja 
pojazdu; ustawienia (konfiguracje); 

 

 

 

diagnozowanie pojazdu; procedury 
badania silników benzynowych i diesli; 
multimetr; generator sygnałów (np. do 
sprawdzania czujników); test 
podzespołów zamontowanych w 
pojeździe; edytor charakterystyk; 
oscyloskop; zapisywanie charakterystyk.  

4. Przyrząd do diagnozowania i obsługi 
zaworów kół systemu RDKS / TPMS  z 
dostępem do aktualizacji przez min. 2 
lata. 

Zestaw powinien zawierać co najmniej: 
1. Wózek dedykowany do urządzeń systemu;  
2. Moduł pomiarowy z uchwytem do 

mocowania sond;  
3. Komputer PC, dedykowany do współpracy z 

urządzeniami zestawu, z systemem 
operacyjnym Windows; 

4. Monitor LCD;  
5. Drukarka 
6. Pilot zdalnego sterowania (z bateriami);  
7. Mysz optyczna z podkładką;  
8. Klawiatura PL; 
9. Zasilacz z przewodem podłączeniowym;  
10. Sonda temperatury;  
11. Sonda indukcyjna;  
12. Przewód przyłączeniowy UNI IV obwodu 

pierwotnego;  
13. Przewód przyłączeniowy Multi CH1;  
14. Przewód przyłączeniowy Multi CH2;  
15. Cęgi prądowe 1000 A;  
16. Cęgi prądowe 30 A;  
17. Sonda pojemnościowa 3 x kV+/ czerwona; 
18. Sonda pojemnościowa 3 x kV-/ czarna;  
19. Sonda indukcyjna; 
20. Przewód przyłączeniowy B+/B-;  
21. Wąż do pomiaru ciśnienia doładowania;  
22. Zestaw do pomiaru ciśnienia cieczy;  
23. Sonda temperatury na podczerwień;  
24. Sonda temperatury powietrza z przewodem;  
25. Sonda pojemnościowa obwodu wtórnego 

indywidualnych cewek zapłonowych;  
26. Pakiet obwodu wtórnego;  
27. Kabel OBD długości min. 5 m -  minimum 2 

sztuki; 
28. Igłowe końcówki pomiarowe min. 3 czarne i 

min. 4 czerwone; 
29. Końcówki zaciskowe min. 3 czarne; 
30. Przewód przyłączeniowy czujnika 

piezoelektrycznego; 
31. Zestaw do pomiaru podciśnienia; 



 

 

32. Zestaw przewodów i końcówek 
pomiarowych w walizce (końcówki igłowe 
kolorowe, zaciski, wtyki płaskie, okrągłe, 
nasadki przebijające izolacje) – minimum 2 
walizki 

33. System podtrzymania napięcia komputera 
UPS: min. 800VA; min. 480W; czas 
podtrzymania przy 100% obciążenia min 10 
min.; 

34. Przedłużacz elektryczny zasilający; 230V; 
16A; min. 50m; ochrona min. IP65; 

35. Inne akcesoria, wyposażenie, osprzęt i 
okablowanie, konieczne do prawidłowej 
pracy urządzeń zestawu. 

Wszystkie urządzenia zestawu muszą być ze 
sobą kompatybilne oraz muszą być kompatybilne 
z programem ESI Tronic oraz Testerem napędów 
hybrydowych. 
Wszystkie urządzenia zestawu muszą być 
fabrycznie nowe 

 

 

2. Tester napędów hybrydowych – 1 szt.  

Producent (nazwa)  model oferowanego urządzenia ……........................................................... 

Minimalne wymagania zamawiającego Dane techniczne oferowanego sprzętu  

Nazwa:  Tester napędów hybrydowych  
 

Nazwa ….............  

Charakterystyka: 
Parametry podstawowe 
Tester musi umożliwiać kontrolę wysokiego 
napięcia (1kV) oraz izolacji w elektrycznych i 
hybrydowych układach napędowych. 
Tester musi być kompatybilny z programem ESI 
Tronic oraz Komputerowym tester 
diagnostycznym - zestawem do diagnostyki 
samochodów i silników. 
Tester winien zawierać konieczne akcesoria i 
walizkę. 
Urządzenie musi być fabrycznie nowe  
 

 

 

 

 

 

3. Oprogramowanie z danymi technicznymi, diagnostycznymi i naprawczymi pojazdów 

– 1 szt. 

Producent (nazwa)  model oferowanego urządzenia ……........................................................... 

Minimalne wymagania zamawiającego Dane techniczne oferowanego sprzętu  

Nazwa:   Oprogramowanie z danymi 
technicznymi, diagnostycznymi i 
naprawczymi pojazdów 
 

Nazwa ….............  

Charakterystyka: 
Parametry podstawowe 
Specjalistyczna baza danych technicznych 
samochodów europejskich i światowych, z 
dostępem OnlIne; zawierająca min.: dane 
techniczne i regulacyjne samochodów i silników; 
dane o systemach paliwowych, wartości analizy 
lub zadymienia spalin, wartości luzów 
zaworowych, ciśnieniu sprężania, ciśnienia 
doładowania, ciśnienia oleju smarującego, 
informacje o środkach smarnych, świecach 
zapłonowych i żarowych, wymiary tarcz i 
bębnów hamulcowych, momenty dokręcania 
połączeń gwintowych; obsługę i programowanie 
kluczyka; kasowanie inspekcji olejowej; warunki 
regulacji i zasady montażu; umieszczenie 
numerów identyfikacyjnych samochodu i silnika; 
instrukcje wymiany: filtrów przeciwpyłkowych, 
pasków klinowych, pasków lub łańcuchów 
napędu wałka rozrządu; wymagane ciśnienia w 
ogumieniu i system TPMS; parametry geometrii 
zawieszenia kół; rysunki dotyczące obsługi; 
diagnoza modułów i wartości kontrolne 
sterowania silników; schematy elektryczne 
(ABS, klimatyzacja, sterowanie silnikiem) i 
rozmieszczenie podzespołów; podłączanie i 
odłączanie akumulatorów (również samochodów 
hybrydowych); instrukcje wymiany sprzęgieł; 
oczyszczanie spalin Diesel.  

Abonament na min. 2 lata;. 
 

 

 

 

 

………………………………………. 



 

 

(podpis) 


