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MODYFIKACJA SIWZ

dotyczy: zrniany do SIWZ CWPl016l002lD/08, ZP/03,4VILiS/08 w postQpowaniu w trybie
przetargu ni€ognniczonego na dostawp apantury badawczo pomiarowej dla Wydzialu
Initnierii Ledow€j i Srodowiska Politechniki Gdaiskiej.

Na podstawie art. 38 ust 4 wprowadza si€ zmiany do SIWZ

l. W pkl lll.8 w opisie przedmiotu zam6wienia CZ€SC H - Uniwersalna d5mamiczna mas4ma
wytrzymalo6ciowB z hydraulicznym ukladem wymuszania obci{zef +250kN, z moztiwosciq
komputerowej akwizyoji i przetwa.rzania danych pomiamwych

Ptzqd

L.p. Nazwa,/Istotne pararnetry technicae
urzadzenia,/aDamturv Wymagane parametry teahnicane Liczba

IAIVYERSALNA DYNAMICZNA MASZYNA WYTRZYMAIOSCIOWA Z
EyDRArJLrczfIyM UKr-ADEM wyMUszANrA oBcIAZEIiI t2s0 kN-

z MoZLrwoScrA KoMpurERowDJ AKwlzvcl t pnznrwmzaml oarycu
POMIAROWYCH

I Maksymalna no6no(6 w badaniach statvcznvch i dvnamicavch: +250 kN I szt

2 Tasilacz hydrauliczny przystosowany do pracy laboratoryjnej (chlodzenie
Dowietrzem, cicha pmca do 60 dB), nominalny przepfuw min. 4E Vmin

3
Wymagana maks)malna pionowa przestrzei mbocza: min I 500rnm lub wigcej
(peferowane) przy spelnieniu warunku na maksymalna wysokosd rnas4my:
355omm

4
Dolna tr€wens jrko st6l T-rowkowy o wymierrch ls"arokod€ przestrzed
robocz€j t 1200mml o si&tko$ym uldadzie rowk6w (co trajmniej 5 Dr
szemkosci i l0 na dlusosci)

5 Rozstaw poziomy kolumn: 650 mm lub wiecei
Hydrauliczra requlacia wvsokoSci DoloiEnia s.6mei belki

7
Silo\tnik osiowy 1250 L{\I o skoku 175 mm lub wiQcej, z lo4/skowaniem
hyilrostatycznym, umocowaiy w podstawie mas4ny lub w belce g6mej
(prefemwane) z apewnieniem malsvmalnei Drzestrzeni roboczei

8 Zasilacz musi zaperriad wymuszenie przemieszczenia co najmniej tlomm przy
czestotliwosci 1 Hz (mierzone bez obci4z€nia)



9
Glowica dynamicma 1250 kN, odpomoSC na przeci4zenia osiowe co najmniej
300%0 wanosci nominalnej. odpomosi na przeciqzenia poprzecme co najmniej
40% wartosci nominalnei

1 0 Dokladno66 odczytu z glowicy:t0.005% pelnego zakresu lub 0.5o% wartosci
zmierzonei, klasa 0.5 w przf,dziale od I % do I 00olo za.krcsu Domiaroweso

 
Zintegrowany z glowic4 uklad kompensacji oddzialywania sily bezwladnosci z
czuinikiem bezwladnosci umieszczonym w glowicy w osi obciarFnia

1 2

Cyfrowy system sterowania z konsol4 opemtora, z I g-bitowym Fzetwarzaniem
sygDal6w steruj{cych i pomiarowych, z mozliwoSciq sterowania z poziomu
kontrolera maszFy lub jednostki PC lub rownoczeinie, z mozliwosciq
sterowania wg zadarego prcgamu obci4iEnia sila lub Drzemieszczeniem

l 3
Komunikacja s)'nchroniczna pomi€dzy zestawem komputerowym a ukladem
sterowania poprzez interfejs komunikaryjny GPIB lub Ethemet lub RS zgodny
ze standardami Drzemyslowymi

l4

Uchwlty hydrauliczne do test6w zrn9czenio\.rych z funkcjqqei(ci^ ptzEz z9ro
(rozciqganie-Sciskanie), obciq2alnos6 250 kN.
Wkladki do uch$yt6w dla pmbek plaskich (radelkowane):
- szeroko66 co najmni€j 60mm,
- zakes gubosci pr6bki w przedziale co najmniej l-30mm
Wkladki do uchwlt6w dla pr6bek okr4glych (radelkowane):
- zakes srednic pr6bki w przedziale co najmniej 6-34 mm
System bocznei aplikacii i centrowania polozenia pr6bki ptaskiei

t 5 Tarcze do test6w zrn€czeniowego Sciskania z mocowaniem sferycznjm o
Srednicy co naimniei 2E0 mm, obciqzalno# 250 kN

l 6

Uchwyty do t€st6w zrngczeniowego zginania 3-punktowego, obciqialnosd 250
kN, Sz€rokosi pr6bek: co najmniej 100 mm, System zapobiegajqcy skgcaniu
przy testach zginania.
Stol do zginania 3-punktowego o obciqzalnoici 250kN, o maksymalnym
rozstawie podp6r co naimniei 600mm i szerokosci podp6r co naimniei l00mm

l 7 Kompletne oproFanowanie do test6w dynamicmvch i zmeczenio*rych

1 8 Cechy i konfiguracja komputera A.1 bazui4cego na procesorze x 66 - I szt

wydajnos6

- procesor 2-rdzeniowy x86 zap€wniajAcy komputerowi A.l . minimum 250
punkt6w w benchmarku Sysmark 2004 Oflice Productivit (Official Run) i
minimum 370 punkt6w w benchmarku Sysmark 2004 Intemet Content Creation
(Official Run) testowany przy 2 cB zainstalowanej pamieci DDR RAM ( patz
www.bapco.com ) i rozdzielczodci ekranu 1024x768 punkt6w z palet4 minimum
16 bit.
- mozliwosd uruchamiania aplikacji 64 bitowych.
- wbudowana karta graficma zgodna z Directx 9.0 i interfejsem Areo systemu
Windows Vista
- obsluga minimum 8 GB pami9ci

zlqcz

- minimum I slot PCI Express x16
- minimum I slot PCI Express dowolnej predkoSci
- mirimum 2 sloty PCI
- minimum 4 porty USB 2.0 z tylu obudouf
- minimum 2 porty USB 2.0 z przodu w Srodkowej lub g6mej czpSci obudo$y
- minimum I port szerego\.\,y
- minimum I port r6wnolegly
- minimum I port VGA lub DVI z przejdci6wkqna VGA (D-SUB)
- minimum I port mikofonowy z tyfu obudowy
- minimum I stereofoniczny port line-in z tylu obudowy
- minimum 1 stereofonicmy port line-out z tylu obudowy
- minimum 1 port mikofonowy z przodu obudowy



- minimum 1 port sfuchawko\ry z przodu obudowy
- minimum I Dort RJ45

komunikacja
- wbudowana karta sieciowa I 0/l 00/l 000 Mbit/s
- obslusa trvb6w WOL i PXE

pamied RAM - 2
GB

- dwa moduly po minimum I GB DDR 2 skonfigurowane i pracujqce w trybie
dual channel

karta graficzna

- karta z wlasn4pamiQci4minimum 256 MB minimum l2E bitowfo
- minimum 16 zunifikowanych jednostek Pixeyvertex Shad€r
- chlodzenie paslavne
- PCI Express x I 6
- wsparcie dla OpenGL, Directx l0 i interfejsu Areo systemu Windows Vista
- zlqcza DVI i D-SUB lub 2xDVl i przejgci6wka z DVI na D-SUB
- ^acze tlt-orf,L

dysk twardy 250
GB

HDD minimum 250 GB SATA minimum 7200 rpm
pami€i cache minimum 8 MB
mechanizm koleikowania danych np. NCO. TCO lub innv

nappd DVD
Rw/+RW

- nagrywanie plJ,t DVD-R(Wy+R(W), CD-R(W)
- oprogftmowanie dla system6w Windows XP lub Windows Vista do
nagrywania pllt t}?u dane, audiq kopiowania catych pll4 tworzenia obr z6w

pllt na dysku, tworzenia kopii zapasowych danych z twardego dysku
- oDroaamowanie do odtwarzania film6w DVD

klawiatura - klawiatura OWERry dobrana do zaofemwaneqo kompurera

mysz optyczna z
rolk4

- mysz optyczna dobrana do zaoferowanego komputera
- minimum 2 przlciski. rolla do przewijania w pionie
- profil dla Drawo- i leworgcmych

obudowa

- obudowa typu minitower lub miditower z zasilaczem dobranym do
zaofercwanego komputera:
- zastosowany zasilacz musi umozliwiad dalsz4 rozbudowQ komputera o
dodatkowq karte PCI Express, PCI i dodatkowy dysk twardy SATA.
W przlpadku komputer6w o standardzie ATX lub p ATX wymagany jest zasilacz
zgodny ze standardem ATX minimum 2.2 w)?osazony w zabezpieczenie
przeciwpotarowe i przeciwnapigciowe, chlodzony pasl.vmie lub za pomocq
wentylatora z termiczn4 regulacjq prgdkoSci, dodatkowo dla zasilaczy ATX
zamontowanych na tylnej Sciance obudo*y i posiadajacy w tym miejscu otw6r
wentylatora o Srednicy do 85 rnm wymaga si9 by wentylator byl zabezpiecmny
katk4 t',pu fgill o lagodnych zaokaqlanych kiawgdziach

System - Microsoft Windows XP Professional PL

mne
- pelna obsluga i sterowniki dla Windows XP, Windows Vista Business, Linux z
worsia iadra 2.6

19"LCD- l sz t "

- rozmiar minimum 19"
- rozdzielczo3i nominalna minimum l280xl 024 Diksele
-jasnosi minimum 250 cd/m). kontrast minimum 500:l
- kqt \aidzenia pionowy minimum I40 slopni
- kqt widzenia poziomy minimum 140 stopni
- czas realcji plamki maksymalnie 6 ms (szary do szarego)
- zlqcze analogowe D-SUB 15 pin, zlecze cyliowe DVI
- wbudowane glosniki lub dodatkowe zewnQtrzne glosniki
- firnkcja obrotu ekanu Pivot
- w zakresie blgdnych pikseli i subpikseli zgodny z noma
ISO 13406-2 klasa I I'rb klasa Il

- spelniane normyjakoSciowe: TCO'99 lub nowsza
- dodatkowo kabel DVI do podleczenia monitora do karty graficmej z
weisciem DVI



Po zmianie:

L.p. Nazwa,/lstotne parametry techniczne
vndzoniaJaD r^ttrry Wymagane parametry techniczne Liczba

UNTWtrRSALNA DYNAMICZNA MASZYNA WYTRZYMALOSCIOWA Z
HYDRAT'LICZNYM UKLADEM WYMUSZAJ\IIA OBC|4ZEf +250 KN,

Z MOZLIWOSCIA KOMPI,'TI]ROWEJ AKWIZYCJI I PRZETWARZAI\IA DANYCH
POMIAROWYCE

l Mal$vmalna noSnoid w badaniach statvcznvch i dvnamicanvch: 1250 kN I szt

2 Zasilacz hydrauliczny przystosowany do pracy laboratoryjnej (chlodzenie
Dowietozem. cicha Draca do 60 dB). nominalnv DrzeDlvrr min. 48 l/min

3
Wymagana malsymalna pionowa przestrzei robocza: min l500mm lub wigcej
(preferowane) prry spelnieniu warunku na malsymaln4 *ysoko56 masz)my:
355omm

4

Dolna tmwersa jsko st6l T-rowkowy o wymisracb lszeroko56 przestrzeni
roboczej r 1200mml o sirtkowym ukladzie rowk6w (co najmniej 5 Da
srirokosci i 10 na dlugoici) lub mniEszy (szeroko66 prrastrzetri roboczej
maszyny x 600mm z rcwk4mi wzlllrri i wszerz pbty co 100m8).
Alternatlrnie dopuszczr siQ tei rozwiqza e mocowanie w dolnej irewersie
skladej4cej siQ z oSmiu otwor6w gwintowanych (M10) rozmieszczonych
svmetracznie.

5 Rozstaw Doziomv kolumn: 650 mm lub wiecei
6 Hydrauliczna regulacia wvsolojci oolo2enia s6mei belki

,7 Silownik osiowy J250 kN o skoku j75 mm lub wiQcej, z lozyskowaniem
hydrostatycznym, umocowany w podstawie maszrny lub w belce g6mej
(preferowane) z zapewnieniem makymalnei przestrzeni roboczei

8 Zasilacz musi zapeMiac wymuszenie przemieszczenia co najmniej 1i Omm przy
czestotliwofci lllz (mierzone bez obcia:enia)

9
Glowica dJmarnicma +250 kN, odpomoS6 na przeci4z€nia osiowe co najmniej
100% wano{ci nominalnej. odpomo6c na przeci4irnia poprzeczre co najmniej
40o% wartosci nominalnei

1 0 Dokladnosd odczltu z glowicy i0.005% pelnego zakesu lub 0.5% wartogci
zmierzonei. klasa 0.5 w wzedziale od 1olo do l00o% zalcesu Domiaroweao

1 t Zintegrowany z glowic4 uklad kompensacji oddziab'wania sily bezwladnoSci z
czuinikiem bezwladno5ci umieszczonym w glowicy w osi obcia2enia

l 2

Cyfrowy system sterowania z konsol4 operatora, z lg-bitowym przetwarzaniem
sygnal6w sterujAcych i pomiarorrych, z mozliwosciesterowania z poziomu
konholera maszyny lub j ednostki PC lub r6wnocze6nie, z mozliwosci4
sterowania wq zadaneqo propgarnu obciatenia sila lub orzemieszczeniem

l 3
Komunikacja slnchroniczna pomi€dzy zestawem komputerowym a ukladem
sterowania poprzez interfejs komunikacyjny GPIB lub Ethemet lub RS zgodny
ze standardami przemyslowymi

\ 4

Uchwyty hydraulicme do test6w zngczeniowych z futkcjlprzgj(cia przez zEro
(rozciqgarieSciskanie), obci{zalno36 250 kN.
Wkladki do uchwyt6w dla probek plaskich (radelkowane):
- szerokosd co najmniej 60mm,
- zakrcs gruboici pr6bki w przedziale co najmniej l-30mm
Wkladki do uchwyt6w dla pr6bek ok4glych (radelkowane):
- zakes Srednic pr6bki w przedziale co najmniej 6-34 mm
System bocmei aDlikacii i c€nhowania polozenia probki praskiei

15
Tarcze do test6w zrnQczeniowego sciskania z mocowaniem sferycmym o
Srednicy co najmniej 280 mm, obciqialnosd 250 kN



l 6

Uchwyfy do test6w zrnpczeniowego zginania 3-punkowego, obciqialnos6 250
kN, Szerokosi pr6bek co najmniej 100 mm, System zapobiegaj{cy skpcaniu
prry testach zginania.
St6l do zginania 3-punktowego o obci{ialnoici 250kl\t, o makymalnym
rozstawie podp6r co DajmDiej 600mm lub 1200 mm i szerckosci podp6r co
naimniei 100mm.

t 7 KomDletne oDrosramowanie do test6w dvnaniczrvch i zmeczeniolrr/ch

1 8 Cechv i konfisuracia komDutem A.l bazuiaceeo na Drocesorze x 86 - I szt.

wydajnos6

- procesor 2-rdzeniowy x86 zapewniajqcy komputerowi 4.1 . minimum 250
punkt6w w benclunarku Sysmark 2004 Office Productivity (Official Run) i
minimum 370 punktow w benchmarku Sysmark 2004 Intemet Content Creation
(Official Run) testowany przy 2 CB zainstalowanej parnigci DDR RAM ( patrz
www.bapco.com ) i rozdzielczosci ekanu 1024x768 punkt6w z palet4 minimum
16 bit.
- mozliwosi urucharniania aplikacji 64 bito*ych.
- wbudowana karta graficzna zgodna z DirectX 9.0 i interfejsem Ar€o systemu
Windows Vista
- obsluqa minimum 8 CB ramieci

A4cza

- minimum 1 sloi PCI Express xl6
- minimum I slot PCI Express dowolnej prpdkosci
- minimum 2 sloty PCI
- minimum 4 porty USB 2.0 z tylu obudowy
- minimum 2 porty USB 2.0 z przodu w Srodkowej lub g6mej czesci obudowy
- minimum I port szerego*y
- minimum I port r6wnolegly
- minimum I port VGA lub DVI z przej6ci6wk4 na VGA (D-SlrB)
' minimum 1 port mikofonowy z tylu obudowy
- minimum 1 stereofoniczny port line-in z tylu obudowy
- minimum I stereofonicmy port line-out z tylu obudory
- minimum I port mikrcfonowy z przodu obudowy
- minimum I port sluchawkowy z przodu obudowy
- minimum I oort RI45

komunikacja
- wbudowana karta sieciowa l0/100/1000 Mbit/s
- obslusa trvb6w WOL i PXE

pamied RAM - 2
GB

- dwa moduly po minimum I GB DDR 2 skonfigurowane i pracuj4ce w trybie
dual channel

karta graficzna

- karta z wlasnqparniqci4minimum 256 MB minimum 128 bitow4
- minimum 16 zunifikowanych jednostek Pixel,^/ertex Shader
- chlodzenie pasywne
- PCI Express xl6
- wsparcie dla OpenGL, Directx l0 i interfejsu Areo systemu Windows Vista
- zlqcza DVI i D-SUB lub 2xDVl i przej6ci6wka z DVI na D-SUB
- zlacze ty-o\rt.

dysk.twardy 250
G B .

- HDD minimum 250 GB SATA minimum 7200 rDm
- pamie6 cache minimum 8 MB
- mechanizm koleikowania danvch nD. NCO. TCO lub innv

naped DVD-
RW+RW

- nagryvanie pb4 DVD-R(Wy+R(W), CD-R(W)
- oprogramowanie dla system6w Windows XP lub Windows Vista do
nagywania pb4 t}?u dare, audio, kopiowania calych pttt tworzenia obraz6w

pb.t na dysku, tworzenia kopii zapaso$fch danych z twardego dysku
- oDro!.ramowanie do odtwarzania film6w DVD

klawiatura - Llawiatura OWERTY dobrana do zaoferowaneao komDurera



mysz optycma z
ro1k4

mysz optyczna dobrana do zaoferowanego komputem
minimum 2 przyciski. rolla do przewijania \ pionie
Drofil dla Drawo- i leworecznvch

- obudowa O?u minitower lub miditower z zasilaczem dobmnym do
zaoferowanego komputera:
- zastosowany zasilacz musi umo2liwiad dalszq rozbudowe komputem o
dodatkowq karte PCI Express, PCI i dodatkowy dysk twrrdy SATA.
W przypadku komputer6w o standardzie ATX lub p ATX wymagany j est zasilacz
zgodny ze standardem ATX minimum 2.2 wlpos&nny w mbezpieczenie
przeciwpoiarowe i przeciwnapipciowe, chlodzony pa^sywnie lub za pomoc4
wentylatora z termiczn4 regulacj4 prQdkoSci, dodatkowo dla zasilaczy ATX
zamontowanych na tylnej Sciance obudowy i posiadajqqy w tym miejscu otw6r
wentylatora o Srednicy do 85 mm wymaga si9 by wentylator byl zabezpieczony
kratka hDu sill o laaodnvch zaokraslanvch krawedziach

System - Microsoft Windows XP Professional PL

- pelna obsluga i sterowniki dla Windows XP, Windows Vista Business, Linux z
wersia iadra ?.6

Monitor 19" LCD - 1 szt.

- romliar minimum |9"
-rozdzielcms6 nominalnaminimuml2E0xl024 Diksele
-jasnosd minimum 250 cd/m2- kontrasl minimum 500: I
- Lqt widzenia pionowy minimum 140 sropni
- k4t widzenia poziomy minimum 140 stopnl
- czas reakcji plamki maksymalnie 8 ms (szary do szarego)
- zlqcze analogowe D-SUB l5 pin, zl4cze cyfrowe DVI
- wbudowane glosniki lub dodatkowe zewn9trzne gloiniki
- funkcja ob'rotu ekmnu Pivot
- w ?akresie blQdnych pikseli i subpikseli zgodny z norm4
ISO 13406-2 klasa I lub klasa Il

- spelniane normy jakosciowe: TCO 99 lub nowsza
- dodatkowo kabel DVI do podlqczenia monitora do karty graficznej z
weiSciem DVI

Podane parametry okreslaj4 wartosci minimalne. Zamawiajacy dopuici rozwi4zania r6wnowaine
o parametrach nie gorszych od podanych.

Wprowadzone zmianv maia moc wiaiaca i stanowia inteq'alna czeSd SIWZ. lch nie
uwzglednienie orqv sporzadzaniu ofert spowoduie odrzucenie ofertv.

W zwiqzku z modyfikacja Zamawi^j4cy przedluia termin skladania ofert do dnia 18.03.2008
godz. 12:00

Otwarcie ofert odbQdzie sie w dniu 18.03.2008 9od2.12.30.

Pozoslale postanowienia SIWZ pozostajq bez zmian.

l Z ! E h 4


