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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
 

 

Dostawa sprzętu elektrycznego do zajęć w zawodzie technik mechatronik i technik elektronik  

w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte  w ramach projektu: „Wypracowanie 

modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik 

mechatronik” o parametrach podanych poniżej, nie gorszych niż wskazuje opis. 

 

 

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia – kulki bezołowiowe do regeneracji wyprowadzeń BGA 

Nazwa Parametry minimalne 
Ilość 

opakowań 

Kulki do regeneracji wyprowadzeń 
BGA (min. ilość sztuk  w 
opakowaniu 250 000) 

Średnica 0,30mm 2 

Średnica 0,40mm 2 

Średnica 0,50mm 2 

Średnica 0,60mm 2 

Średnica 0,76mm 2 

 

 

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia – taśma absorbująca spoiwo o różnicy szerokości z tolerancją +/- 8% 

Nazwa Parametry minimalne Ilość sztuk 

Taśma absorbująca spoiwo 

- szerokość 1,5mm x 1,5m 2 

- szerokość 2mm x1,5m 2 

- szerokość 2,5mm x 1,5m 2 

- szerokość 3mm x 1,5m 2 

- szerokość 3,5mm x 1,5m 2 
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CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia – stacja lutownicza lutownica grotowa i Hot Air 

Nazwa Parametry min. Ilość sztuk 

Moc  Minimum 600 W 

10 

Wyświetlacz  LED 

Kolba lutownicza z 

grotem lutowniczym  

Moc wyjściowa min 50 W. Zakres regulacji temperatury  

do 450 °C 

Kolba hot air  z 

uchwytem 

Moc wyjściowa 500 W. Zakres regulacji temperatury do 

450 °C.  

Końcówki do lutowania min.3 szt. różnych rozmiarów 

Podstawka z gąbką pod 

kolbę lutowniczą  
1 szt. 

Dysze hot air min.3 szt. różnych rozmiarów 

Szkło powiększające ze 

zintegrowaną lampką 
1 szt. 

Pęseta do chwytania 

podgrzanych 

komponentów 

1 szt. 

Podnośnik komponentów 

(tzw. IC popper) 
1 szt. 

Gwarancja 24 miesiące, w tym na elementy grzejne 

 

 

CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia – stół elektrotechniczny z wykończeniem ESD, konsolą        

zasilającą i oświetleniem z tolerancją +/- 6% 

- stół nauczycielski 

Nazwa Parametry minimalne Ilość sztuk 

Wymiary całkowite [mm] 1600 x 800 x 700 

1 Kolor blatu Np. srebrno-szary 

Wykończenie Antystatyczne( dopuszcza się matę ESD na blacie) 
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Rozdzielnica 

- 4 gniazda prądu zmiennego jednofazowego 230 V/50 Hz  

- 1 gniazdo prądu zmiennego trójfazowego  

400 V/50 Hz 

- Wyprowadzone na zaciski laboratoryjne bezpieczne L1, 

L2,L3, N, PE  

- Źródło napięcia 24VDC,  min. 3A, z wyprowadzeniami na 

zaciski laboratoryjne bezpieczne: +24VDC, GND 

- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe 30mA 

- Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe B 16 

- Wyłącznik główny  

- Lampki sygnalizacyjne (wskaźniki napięcia) 

- Wyłącznik awaryjny  

Wymagania dodatkowe 

Przód stołu od blatu w dół do ½ wysokości stołu należy 
zabudować płytą taką z jakiej będzie wykonany blat. Do 
prawego boku stołu należy przymocować tablicę 
rozdzielczą. 

Gwarancja  24 miesiące 

 

- stół uczniowski 

Nazwa Parametry minimalne Ilość sztuk 

Wymiary części roboczej  [mm] 1600 x 800 x 700 

8 

Kolor blatu Np. srebrno-szary 

Wykończenie antystatyczne (dopuszcza się matę ESD na blacie) 

Oświetlenie  Stałe lub lampa mocowana na uchwycie 

Rozdzielnica 

- 4 gniazda prądu zmiennego jednofazowego 230 V/50 

Hz 

- 1 gniazdo prądu zmiennego trójfazowego 400 V/50 

Hz 

- Wyprowadzenie na zaciski laboratoryjne bezpieczne 

L1, L2,L3, N, PE  

- Żródło napięcia 24VDC,  min. 3A, z 

wyprowadzeniami na zaciski laboratoryjne bezpieczne: 

+24VDC, GND 

- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe 30mA 

- Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe B 16 

- Wyłącznik główny 

- Lampki sygnalizacyjne (wskaźniki napięcia) 

- Wyłącznik awaryjny 

Gwarancja  24 miesiące 
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CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia – System lutowniczy BGA na podczerwień 

Nazwa Parametry min. Ilość sztuk 

Moc całkowita min. 2000W 

4 

Moc grzania (z góry) min. 300W (promiennik IR) 

Moc podgrzewacza (z dołu) min.1000W (promiennik IR) 

Rozmiar płytki PCB minimum 300 x300 mm 

Komunikacja/kontrola 
PC z oprogramowaniem poprzez USB min. 2.0  

Windows 7/8.1/10 lub kolorowy ekran dotykowy 

Gwarancja  24 miesiące (również na elementy grzejne) 

 

 

CZĘŚĆ 6 ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia – wytrawiarka 

Nazwa Parametry minimalne Ilość sztuk 

Wytrawiarka PCB 

pojemność zbiornika roboczego minimum 1l 

2 

moc grzałki minimum 100W 

regulowany termostat  

regulowany uchwyt na płytki drukowane 

minimalny rozmiar płytki drukowanej 200x150mm 

 

 

CZĘŚĆ 7 ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia – gilotyna do płytek drukowanych 

Nazwa Parametry minimalne Ilość sztuk 

Gilotyna cięcia płytek 

drukowanych 

grubość ciętych laminatów minimum 2mm 

2 

długość cięcia minimum 300mm  
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CZĘŚĆ 8 ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia – ploter frezujący CNC 

Nazwa Parametry minimalne Ilość sztuk 

Ploter frezujący CNC 

konstrukcja stalowa, żeliwna lub aluminiowa, silniki 

krokowe, prowadnice liniowe, przeniesienie napędu - 

śruby kulowe 

2 

pole robocze min.200x100x40mm 

praca w 3 osiach X,Y,Z 

dokładność pozycjonowania max. 0,05 mm 

prędkość obrotowa  wrzeciona min. 6000 obrotów na 

minutę (możliwa regulacja) 

moc wrzeciona minimum 50W 

uchwyt umożliwiający mocowanie frezów o średnicy cięcia 

od 0,1mm, średnica trzpienia 3,175 mm 

sterowanie kompatybilne z Windows 7/8.1/10 przez USB 

Wyposażenie 

dodatkowe 
laser grawerujący o mocy max. 5,5W i okulary ochronne 

 

 

CZĘŚĆ 9 ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia – wiertarka stołowa z kompletem wierteł 

Nazwa Parametry minimalne Ilość sztuk 

Wiertarka stołowa                          

z kompletem wierteł 

 

Zasilanie 230V, 50Hz 

Moc min. 400W 

2 

Regulowana prędkość obrotowa wrzeciona obejmująca 

zakres od 200 do 2000 obrotów na minutę 

Średnica wiercenia w stali obejmująca zakres od 1 do 

13mm                    

min. zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 1 mm 

(możliwy dodatkowy uchwyt) 

posuw wrzeciona min 50 mm  

stół umożliwiający umocowanie wierconego elementu 

Komplet wierteł zawierający min. 160 sztuk (wierteł 

tytanowych) 
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CZĘŚĆ 10 ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia – laminat światłoczuły dwustronny 

Nazwa Parametry minimalne Ilość sztuk 

Laminat światłoczuły 

dwustronny 

laminat obustronnie pokryty miedzią 

100 

grubość max.1,5mm 

grubość warstwy miedzianej min. 35µm 

rozmiar płytki min. 150x200mm 

powłoka światłoczuła UV 

 

 

CZĘŚĆ 11 ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia – laminat światłoczuły jednostronny 

Nazwa Parametry minimalne Ilość sztuk 

Laminat światłoczuły 

jednostronny 

laminat jednostronnie pokryty miedzią 

100 

grubość max. 1,5mm 

grubość warstwy miedzianej min. 35µm 

rozmiar płytki min. 150x200mm 

powłoka światłoczuła UV 

 

 

CZĘŚĆ 12 ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia – środek do wywoływania 

Nazwa Parametry minimalne Ilość sztuk 

Środek do wywoływania 

obwodów drukowanych 

wywoływacz do fotolakierów  

100 

opakowanie o masie min.22g 
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CZĘŚĆ 13 ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia – środek do trawienia 

Nazwa Parametry minimalne Ilość sztuk 

Środek do trawienia 

obwodów drukowanych 

preparat oparty na nadsiarczanie sodu 

100 

opakowanie o masie min. 100g 

 

 

CZĘŚĆ 14 ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia – naświetlarka UV dwustronna 

Nazwa Parametry minimalne Ilość sztuk 

Naświetlarka UV 

dwustronna 

powierzchnia robocza minimum 200 x 300 mm 

(naświetlanie płytek jedno i dwustronnych) 

1  moc świetlówek UV min.100W 

wbudowany TIMER umożliwiający nastawienie czasu 

naświetlania do 1000s 

 

 

 


