Załącznik nr 5 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
UWAGA! Ilekroć w specyfikacji przedmiot został określony przez wskazanie znaków
towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu”
towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest
zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze
normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Ilekroć w specyfikacji
technicznej określono dokładnie wymiary lub wagę sprzętu, przyjmuje się tolerancję ±10%
w stosunku do oferowanego sprzętu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH
133 DRUKARKA 3D – 1 SZT.
Lp.

Element

1.

Wymiary:

2.

Parametry techniczne

3.

Wyposażenie

4.

Wsparcie techniczne

Opis wymagań minimalnych
Minimalne wymagania
Szerokość maszyny- max. 800 mm
Wysokość maksymalna-1000 mm
Długość maszyny-max. 900 mm
Obszar drukowania:
długość 300 mm
szerokość 300 mm
wysokość 300 mm
Rodzaj filamentu
ABS
PLA
Rodzaj głowicy
Standardowa pojedyncza głowica drukująca/wytłaczająca
Szybkość wydruku
100 mm/sek
Rozdzielczość pozycjonowania osi
0,02 mm
Rodzaj obudowy drukarki
Zamknięta
Rodzaj komory roboczej
Podgrzewana
Certyfikat CE
Instrukcja obsługi w j. polskim
Oprogramowanie zgodne z systemem WINDOWS i kompatybilne
Transport, instalacja i pierwsze uruchomienie wraz z potrzebnymi
materiałami w cenie urządzenia.
Szkolenie obsługi w cenie urządzenia.
Serwis w miejscu instalacji urządzenia.

135 SKANER 3D – 1 SZT.
Lp.

1

1.

Element
Wymiary i ciężar:

2.

Parametry techniczne

Opis wymagań minimalnych
Minimalne wymagania
Sprzęt przenośny walizkowy
Waga jednej skrzyni ze sprzętem - max. 20 kg
Technologia skanowania:
światło strukturalne LED białe lub niebieskie
Rozdzielczość detektora
min. 5 Mpix
Pole pomiarowe
800 mm x 600 mm
Odległość między pkt
0.3 mm

3.

Wyposażenie

4.

Wsparcie techniczne

Próbkowanie
1000 pkt/ mm2
Dokładność
0.03 mm
Certyfikat CE
Instrukcja obsługi w j. polskim
Statyw obrotowy
Automatyczny stół obrotowy
Skrzynia transportowa
Moduł komunikacji bezprzewodowej
Pomiar tekstury
Oprogramowanie umożliwiające:
-automatyczne tworzenie siatki trójkątów i powierzchni
parametrycznych (NURBS),
- szybkie tworzenie modeli 3D CAD
- zaawansowaną edycję chmur punktów,
- krótki czas obróbki danych
- kompatybilność ze wszystkimi popularnymi formatami plików CAD
(SolidWorks)
- porównanie obiektu mierzonego z modelem CAD (kolorystyczna i
statystyczna mapa odchyłek 3D),
- tworzenie przekrojów i ich wymiarowanie,
- inspekcję tolerancji geometrycznych,
Transport, instalacja i pierwsze uruchomienie wraz z potrzebnymi
materiałami w cenie urządzenia.
Szkolenie obsługi w cenie urządzenia.
Serwis w miejscu instalacji urządzenia.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
16 DRUKARKA 3D z dedykowanym skanerem 3D, 1 szt.







typ wykorzystywanego filamentu: PLA,
średnica dyszy drukującej: 0.4 mm,
Materiał obudowy: stal malowana proszkowo,
Komora robocza zamknięta,
Komora robocza podgrzewana poprzez nadmuch rozgrzanego powietrza,
Automatyczne pauzowanie procesu drukowania w momencie otwarcia komory roboczej z możliwością
wznowienia po zamknięciu komory,
 Komora robocza wyposażona w precyzyjne pomiar temperatury z możliwością płynnego sterowania
temperaturą wewnątrz komory, Temperatura wewnątrz komory roboczej wyświetlana na panelu
sterującym drukarki 3D,
 Autokalibracja platformy roboczej, Platforma robocza wyjmowana, mocowana wielopunktowo, Łatwo
wymienna głowica drukująca mocowana na magnesach,
 Dysza drukująca ruchoma, automatycznie podnosząca się w celu skrócenia wolnych przejazdów,
 Automatyczne wykrywanie wyczerpania filamentu z możliwością jego uzupełnienia bez konieczności
przerywania procesu druku,
 Sterowanie poprzez 3.5 calowy kolorowy panel LCD z rzeczywistym podglądem drukowanego
modelu,
 Wbudowana kamera o minimalnej rozdzielczości 320x240 do monitorowania procesu wydruku na
urządzeniach mobilnych i ekranie komputera,
 Komunikacja drukarki poprzez Port USB, Port Ethernet oraz Wi-Fi, Port Ethernet,
 Zasilanie: 100-240V, AC; 5,4-2,2A; 50/60HZ; 350W,
 obsługiwane typy plików: STL; X3G; OBJ; THING,
 obsługiwany system operacyjny: Windows 7+, Mac OS (10,7+), Linux (Ubuntu, Fedora.
Parametry skanera:
 Dokładność: pojedynczy skan 0,1 mm,
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Minimalne wymiary skanowanego obiektu: Automatyczny skan i Swobodny skan – 30x30x30mm,
Maksymalne wymiary skanowanego obiektu: Automatyczny skan – 200x200x200mm, Swobodny skan
– 700x700x700mm,
Szybkość skanu: Automatyczny skan < 8s, Swobodny skan < 2mins,
Rozdzielczość: 0,17mm~0,2mm,
Metoda dopasowania: Automatyczna i manualna,
Skanowanie z teksturami: TAK,
Tryby skanowania: Tryb automatyczny, Tryb swobodny,
Rozdzielczość kamer: 1,3MPix, Rodzaj światła: Światło białe,
Wymiary: 570x210x210mm,
Waga: spakowany 4,9kg, rozpakowany 2,5kg,
Wymiar pojedynczego skanu: 200x150mm, Odległość skanowania: 290~480mm,
Formaty zapisu: STL, ASC, OBJ, PLY

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
73 DRUKARKA 3 D – 1 SZT. o parametrach nie gorszych niż:


Materiały, z których możliwy jest druk: ABS i kompozyty, Gumopodobne (NinjaFlex; Guma; TPE;
TPC Flex), HIPS, PLA i kompozyty, PVA
 technologia druku 3D: FDM
 Pole robocze min. 235 x 255 x 195 mm
 Platforma robocza wykonana z ceramiki
 Średnica filamentu:1.75
 Średnica dyszy:0.5, 0.4, 0.3 + (zapasowy dodatkowy komplet dysz 0.5, 0.4, 0.3)
 grubość drukowanej warstwy: 100-400 [µm]
 rozdzielczość osi X,Y: 100 [µm]
 Dedykowana do drukarki komora temperaturowa jeśli nie posiada obudowy zamkniętej
Oprogramowanie dedykowane przez producenta z licencją wielostanowiskową dla szkoły
 Firmware producenta
 Komunikacja: USB, karta SD
 System operacyjny:Linux, Mac OS X, Windows
 Moc:600 W
 Rodzaj obudowy: zamknięta lub otwarta z dodatkową komorą temperaturową
 Obudowa: Metalowa, Plastik
 Wymiary:490 x 380 x 470 mm
 Autokalibracja przed drukiem
 System kontroli ciśnienia dyszy
 Bez elementów konstrukcyjnych drukowanych na drukarce 3D
 Możliwość zmiany prędkości pracy urządzenia
 Możliwość zmiany temperatury dyszy drukującej
 Oświetlenie pola roboczego
 Podgrzewana komora robocza
 Podgrzewanie platformy roboczej
 System chłodzenia wydruku
 System szybkiej wymiany głowicy
 Wyświetlacz
Do drukarki dołączony dedykowany/certyfikowany dla drukarki filamentABS i kompozyty, Gumopodobne
(NinjaFlex; Guma; TPE; TPC Flex), HIPS , PLA i kompozyty, PVA w ilościach min:
 ABS: 10 szt. po min 800g każda, przynajmniej 6 kolorów
 PLA 10 szt po min 800g każda przynajmniej 6 kolorów
 Guma 2 szt.po min 800g każda, przynajmniej 2 kolory
 TPE 2 szt. po min 800g każda, przynajmniej 2 kolory
 NinjaFlex2 szt.po min 800g każda, przynajmniej 2 kolory
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Hips 2 szt. po min 800g każda, przynajmniej 2 kolory
PVA 2 szt. po min 800g każda, przynajmniej 2 kolory

W cenie min. 4 godzinne szkolenie z druku 3D, licencjonowanego dedykowanego oprogramowania oraz z
obsługi i konserwacji drukarki.

DRUKARKA 3 D – 1 SZT. o parametrach nie gorszych niż:
















Wymiary drukarki: 47x51x56 cm
Waga: 26kg
Technologia wydruku: fff (fused filament fabrication)
Maksymalny wymiar druku: 20x20x19 cm
Tryb drukowania:
 Excellent 0.050 mm (50 microns)
 Fine 0.1 mm (100 microns)
 Standard 0.2 mm (200 microns)
 Speed 0.3 mm (300 microns)
 Ultra fast 0.4 mm (400 microns)
Głowica drukująca: pojedyncza dysza
Średnica dyszy: 0.4 mm
Średnica filamentu: 1.75 mm
Rodzaj materiału: abs/pla
Typ wyświetlacza: 2.6'' fstn lcm
Łączność: usb 2.0 / wifi
Oprogramowanie: xyzware for pro
Typy plików: .stl, xyz format (.3w)
System operacyjny: windows 7 -10
Wymagania sprzętowe: pc x86 32/64-bit z min. 4gb ram

Wbudowany skaner 3d/opcja:
 Technologia: slit laser triangulation
 Silnik skanera: 2m pixels camera& dual diode laser module
 Wymiar skanowania: 15 x15 cm (maksymalnie)
 Dokładność skanowanego obiektu: 0.25 mm (250 mikronów)
 Udźwig stołu obrotowego: do 3kg
Laser Grawerujący dedykowany dołączony
 Maksymalny wymiar grawerowania 15 x 15 cm
 Moc lasera 350-500 MW
 Wavelenght 450NM ingan
 Typy plików .JPG / .PNG / .BMP / .GIF
Do drukarki dołączony dedykowany/certyfikowany dla drukarki filament ABS i PLA w ilościach min:
 ABS: 5 szt. po min 800g każda, przynajmniej 4 kolory (biały, niebieski, żółty, czerwony
 PLA 5 szt. po min 800g każda przynajmniej 4 kolory (biały, niebieski, żółty, czerwony)

SKANER DEDYKOWANY – 1szt.
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dokładność skanowania - < 0,1 mm
rozmiar detalu skanowanego: tryb automatyczny- 200x 200x200 mm na stoliku obrotowym
bez stolika- 700x700x700
czas skanu całego przedmiotu-< 3 min
czas pojedynczego skanu- < 10 s
odległość punktów - 0,17- 0,2 mm
automatyczne łączenie skanów bez konieczności umieszczania znaczników
możliwe ręczne łączenie skanów.
moduł do druku- tak











min.1,3 mega pixel rozdzielczości kamer
światło białe
formaty plików- stl, asc
waga 3,5 kg
wymiary skanera 246 x 126 x 60 mm
wymiary stolika obrotowego 246 x 260 x 65 mm
min. pole robocze 200 x 150 mm
system operacyjny - min. mac os, win7 -10, 32 i 64 bit..
grafika dyskretna
Możliwość zapisywania plików do formatów edytowalnych i nadających się od razu do druku na
zaproponowanych drukarkach 3D.
W cenie min. 4 godzinne szkolenie z druku na zaproponowanych drukarkach 3D, licencjonowanego
dedykowanego oprogramowania oraz z obsługi i konserwacji drukarek.
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