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                                                                                              ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Dane 

1. Przedmiot zamówienia  Dostawa urządzeń warsztatowych 

2. Ilość Zadań 3  - pozycje według opisu poniżej 

3. CPV 43800000-1 

4. Inne normy nie 

5. Oferty częściowe (zadania) tak 

6. Oferty równoważne nie 

7. Wymogi techniczne Zgodnie z opisem 

8. Usługi dodatkowe nie 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zad. Nazwa wyposażenia, narzędzi Jm 
 

Ilość 
gwarantowane 

ilości [szt] 
opcjonalne 
ilości [szt] 

1 

URZĄDZENIE DO PRÓB CIŚN . 230V,                                            
- wymiary stanowiska   1780x2500x560mm 
- wymiary pulpitu 1160x700x610 
- masa: 189 kg (pulpit 100 kg)  
- zasilanie 230 V/50/Hz  
- ilość stanowisk do wykonania prób 5 
- ciśnienie  0-500 bar 
Wyposażenie dodatkowe : 
- głowice do różnych typów zbiorników                                                                                                      
Czyszczarka do wnętrz butli powietrznych                                                                                        
-wymiary 850x1000x700mm 
-waga 70 kg 
-zasilanie 2x 400V 50/60Hz 0,8 kW                                                                                                               
SUSZARKA DO ZBIORNIKÓW BTG                                                                                                       
- termostat regulowany od 0-90 oC  
-ogrzewanie 230V 50 Hz ,2200W 
-silnik   230V 50Hz 0,8 kW 
- może suszyć 5 zbiorników jednocześnie  Wyposażenie 
dodatkowe: 
-przystawka do suszenia dużych zbiorników 
KOMPRESOR TŁOKOWY nie mniej niż 10 BAR, ZBIORNIK 
500 LITRÓW, WYDAJNOŚĆ WYDMUCHU 680L/MIN, 
NAPIĘCIE 400V  

KPL 2 1 1 

2 

Podgrzewacz indukcyjny                                                                                                                                         
Czas nagrzewania: śruba M12:1s, blacha gr. 2 mm: 5s, pręt fi 
10: 15s                                                                           Dane 
techniczne :                                                                                                                                      
zasilanie 230V; maksymalny prąd zgrzewania 3700W; 
częstotliwość 30-50 kHz; wymiary 53/70/37 cm; zabezpieczenie 
16A; napięcie jałowe 5,4V; układ PFC (korekta wspolczynnika 
mocy); pojemność zbiornika na płyn chłodzący 7l; masa 50 kg.  
W skład zestawu wchodzi: podgrzewacz indukcyjny na 4 
kólkach, wspornik z uchwytem na kabel, wbudowany system 
chłodzący, przewód zasilający 2 m długości, kabel z inuktorem 
(20 st.) 3 m długości                                            

SZT 9 5 4 

3 

Samodzielne urządzenie diagnostyczne                                                                                
System operacyjny Windows 10 IoT, 64 Bit CPU Intel® 
Celeron® N3160 1,6 (2,24) GHz, Quad Core RAM 4 GB DDR3 
Pamięć masowa  nie mniej niż 256 GB SSD Wyświetlacz 10,1“ 
TFT ekran dotykowy, 1024 x 600 dpi Akumulator Litowo-jonowy 
5200 mAh @7.2V Wi-Fi Bluetooth 2.1 klasy 1 i Wi-Fi IEEE 
802.11 b/g/n Interfejsy 2 x USB 3.0, LAN 10/100 Mbit, VGA, 
Audio, Zewnętrzny napęd DVD Dostępny Przewód OBD 1,8 m 
do zasilania z pojazdu 

SZT 6 3 3 

Urządzenia muszą posiadać gwarancję: 

- minimum 12 miesiące gwarancji ogólnej; 
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OZNAKOWANIE WYŻEJ WYMIENIONEGO ASORTYMENTU 

Wykonawca oznakuje przedmiot zamówienia kodami kreskowymi, zgodnie z postanowieniami 

decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych 

określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu 

obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r., poz. 11) oraz przywołanym w jej treści 

standardem GS1. (Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne 

są na stronach internetowych www.gs1.orgi www.gs1pl.org.). 

1. Za realizację procesu znakowania kodem kreskowym towarów oraz wykonanie etykiety logistycznej dla 

dostarczanych w ramach umów i zamówień wyrobów odpowiedzialny jest Wykonawca umowy 

(zamówienia). 

2. Karta wyrobu, to wniosek zgłoszeniowy do systemu jednolitego indeksu materiałowego dla wyrobu 

jednostkowego i hierarchii opakowań identyfikowanych numerami GTIN według systemu GS1. Wzór karty 

wyrobu zawarty jest w załączniku nr 6 do decyzji nr 3/MON. 

Podstawowym celem opracowania karty wyrobu jest pozyskanie informacji o wyrobie, producencie oraz 

połączenie ich poprzez numer GTIN z systemem JIM (lub innymi systemami informatycznymi). 

3. W celu identyfikacji w systemach informatycznych wyrobów oznakowanych kodem kreskowym, 

Zamawiający obliguje Wykonawcę do wypełnienia kart wyrobów. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania wypełnionych kart wyrobów w postaci 

elektronicznej (format MS Excel) na płycie CD do odbiorcy przedmiotu zamówienia wskazanego  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).  

4. Karty wyrobów powinny być wypełnione w terminie minimum 2 tyg. przed dostarczeniem    towaru do 

odbiorcy tak aby umożliwić ich weryfikacje i wprowadzenie do systemu.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem wyrobu, koniecznym jest pozyskanie 

przez niego niezbędnych danych od producenta.  

6. Podstawowym parametrem służącym do identyfikacji wyrobów detalicznych jest Globalny Numer 

Jednostki Handlowej (ang. Global Trade Item Number) GTIN. Służy on do unikalnej identyfikacji 

jednostek handlowych, różniących się od innych projektem lub zawartością, dla których numer GTIN 

pozostaje niezmienny przez cały czas obrotu tą jednostką. 

7. Identyfikacja i oznaczanie symbolami kodów kreskowych jednostek handlowych umożliwia m. in. 

automatyzację: rejestracji i sprzedaży w detalicznych punktach kasowych, przyjmowania produktów, 

zarządzania zapasami, automatyczne planowanie zamówień, analizę sprzedaży. 

8. Numery GTIN - stosownie do zastosowanej ilości znaków numerycznych (8, 12, 13 lub 14)  

- mogą posiadać struktury numerów: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 lub GTIN-14.  

http://www.gs1.org/
http://www.gs1pl.org/
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9. Przykładową strukturę numerów GTIN-13 z prefiksem polskiej organizacji krajowej GS1 przedstawia 

poniższa tabela:   

 

Nr krajowej 

(polskiej) 

organizacji GS1  

Numer firmy -  

jednostki 

kodującej  

Numer 

kolejny 

wyrobu  

Cyfra kontrolna  Ilość wyrobów 

oznaczonych kodem 

GTIN-13  

590  X1 X2 X3 X4 X5 

X6 X7  

W1 W2  K  Od 1 do 99  

590  X1 X2 X3 X4 X5 

X6  

W1 W2 W3  K  Od 1 do 999  

590  X1 X2 X3 X4 X5  W1 W2 W3 

W4  

K  Od 1 do 9 999  

590  X1 X2 X3 X4  W1 W2 W3 

W4 W5  

K  Od 1 do 99 999  

10.  Numery GTIN przedstawiane są na opakowaniach oraz wyrobach za pomocą liniowych symbolik 

kodów kreskowych GS1: EAN-8, EAN-13, ITF-14 lub GS1-128 oraz UPC-E  

i UPC-A, gdzie w zależności od zakresu stosowania wykorzystuje się:  

• EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E – dla przedstawienia GTIN szczególnie na opakowaniach 

detalicznych;  

• EAN-13, UPC-A, ITF-14 – dla przedstawienia GTIN na opakowaniach niedetalicznych;  

• GS1-128:  

➢ dla wszystkich jednostek handlowych niedetalicznych, w celu przedstawienia GTIN oraz 

dodatkowych atrybutów wyrobu;  

➢ dla wszystkich jednostek logistycznych;  

➢ dla zasobów wymagających uzupełniających oznaczeń, identyfikowanych indywidualnie 

(na przykład przez etykiety z tym kodem).  

Przykładowa struktura symboliki kodu kreskowego EAN-13: 
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11. Etykiety logistyczne GS1-128 służą do opisywania jednostek logistycznych. Przykładowa struktura 

etykiety logistycznej nie zawierającej Jednolitego Indeksu Materiałowego (JIM) oraz Unikalnego 

numeru magazynowego NATO - NSN (ang. NATO Stock Number). 


