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Załącznik numer 1 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznej szlifierko-polerki w związku z realizacją 

projektu „Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych” 

numer WND-POIG.01.01.02-14-100/09 

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Automatyczna szlifierko-polerka powinna posiadać talerz/dysk roboczy o średnicy 300 mm             

+/- 5 mm. 
1.2. Automatyczna szlifierko-polerka powinna posiadać indywidualny docisk dla każdej                                                          

ze szlifowanych/polerowanych próbek oraz docisk centralny. 

1.3. Automatyczna szlifierko-polerka powinna zapewniać możliwość szlifowania/polerowania                    

z dociskiem indywidualnym jednocześnie minimum 6 próbek zainkludowanych o średnicy                 

50 mm lub większej. 

1.4. Automatyczna szlifierko-polerka powinna być wyposażona w uchwyt w kształcie „łzy”                     

i zapewniać możliwość szlifowania/polerowania z dociskiem centralnym jednocześnie 

minimum 6 próbek nieinkludowanych o średnicach od 20 mm lub mniej do średnicy 40mm lub 

więcej. 

1.5. Indywidualna siła docisku każdej z próbek powinna wynosić od 5 N lub mniej do 40 N                          

lub więcej. 

1.6. Centralna siła docisku całego uchwytu powinna wynosić od 20 N lub mniej do 300 N                         

lub więcej. 

1.7. Prędkość obrotowa talerza/dysku powinna być regulowana w zakresie od 100 obr./min                    

lub mniej do 400 obr./min lub więcej. 

1.8. Prędkość obrotowa głowicy powinna być regulowana w zakresie od 60 obr./min lub mniej                 

do 150 obr./min lub więcej. 

1.9. Automatyczna szlifierko-polerka powinna posiadać zintegrowany podajnik zawiesin polerskich. 

Wymagane jest możliwość podawania 3 zawiesin diamentowych, jednej zawiesiny tlenkowej                            

oraz możliwość podawania lubrykantu (5 niezależnych pomp podających płyny). 

1.10. Sterowanie ilością i częstotliwością podawania wszystkich zawiesin polerskich powinno                  

być realizowane na panelu sterującym automatycznej szlifierko-polerki. 

1.11. Automatyczna szlifierko-polerka powinna umożliwiać zapamiętanie przynajmniej                          

30 własnych metod preparatyki (sterowanie siłą docisku, prędkością obrotów talerza i głowicy, 

podawaniem płynów polerskich). 

1.12. Automatyczna szlifierko-polerka powinna posiadać przyłącze wody i możliwość jej 

podawania na talerz/dysk polerski np. podczas szlifowania próbek. 

1.13. Automatyczna szlifierko-polerka powinna być dostarczona wraz z zestawem pierścieni 

redukcyjnych umożliwiających szlifowanie/polerowanie z dociskiem indywidualnym próbek 

zainkludowanych o średnicy 40 i 25 mm. 

1.14. Mocowanie materiałów szlifiersko-polerskich (tarcz, sukien, papierów) powinno być możliwe 

zarówno w systemie magnetycznym jak i adhezyjnym (mocowanie papierów o śliskiej 

powierzchni, system mocowania adhezyjnego powinien wystarczyć na zastosowanie minimum 

600 zmian papierów ściernych). 
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1.15. Wraz z automatyczną szlifierko-polerką powinny zostać dostarczone następujące materiały 

eksploatacyjne do przygotowywania próbek stalowych: 

- 10 twardych, kompozytowych tarcz szlifierskich z mocowaniem magnetycznym                               

do dokładnego szlifowania twardych stali zawiesiną diamentową 9um, 

- 30 sukien polerskich z mocowaniem magnetycznym do polerowania zawiesiną diamentową 

3um twardych stali, 

- 10 sukien polerskich z mocowaniem magnetycznym do polerowania zawiesiną diamentową 

1um twardych stali. 

1.16. Dostarczona automatyczna szlifierko-polerka powinna być gotowa do pracy                                          

z wykorzystaniem zawiesin diamentowych, tlenkowych oraz lubrykantu. Powinna być 

dostarczona ze wszystkimi niezbędnymi przyłączami, mocowaniami itp., a w szczególności                      

z uchwytem zainkludowanych  i nie zainkludowanych próbek.  

1.17. Jeżeli automatyczna szlifierko-polerka wymaga do pracy sprężonego powietrza powinna być 

dostarczona wraz ze sprężarką/kompresorem dostarczającym sprężone powietrze                              

o parametrach wymaganych dla poprawnej pracy szlifierko-polerki. 

1.18. Wraz z dostawą automatycznej szlifierko-polerki powinna nastąpić jej instalacja, 

uruchomienie i przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń. 

      2. Wymagania Zamawiającego: 

2.1.  Adres dostarczenia przedmiotu zamówienia: 

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 02-524 Warszawa w budynku „Starej 

Kotłowni” ul. Narbutta 85 wraz z rozładowaniem i wniesieniem oraz na miejscu zainstalowanie, 

uruchomienie i przeszkolenie z obsługi. 

2.2.  Termin wykonania zamówienia: 

do 14 tygodni od dnia podpisania umowy 

Zakup będzie realizowany w 2014 r. 

2.3.  Automatyczna szlifierko-polerka musi być produktem wysokiej jakości, fabrycznie nowym, 

nieużywanym, wolnym od wad materiałowych i prawnych. 

2.4. Gwarancja i serwis: 

2.4.1 Gwarantem jest Wykonawca. Warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie mogą być 

gorsze od gwarancji udzielanej przez producenta urządzeń oraz powinny uwzględniać warunki 

gwarancji określonych przez Zamawiającego. 

2.4.2 Wykonawca udzieli  min. 3 miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna się od daty 

podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

2.4.3 W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej obsługi serwisowej oraz 

bezpłatnego usunięcia wszelkich zgłoszonych usterek oraz wad leżących po stronie 

Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia; gwarancja powinna obejmować 

wszystkie elementy automatycznej szlifierko-polerki. 
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2.4.4 W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 

dłuższym jednak jak 21 dni roboczych. 

2.5. Wynagrodzenie: 

2.5.1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne w terminie do 30 dni po dostawie 

przedmiotu zamówienia na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

2.5.2. Wynagrodzenie brutto zawiera w szczególności koszty: opakowania, transportu                                    

i ubezpieczenia z i do miejsca przeznaczenia (adres wskazany przez Zamawiającego), 

rozładunku, wniesienia, instalacji, montażu, uruchomienia, przeszkolenia z zakresu obsługi,                 

a także koszty gwarancji, rękojmi. Cena brutto winna być ceną łączną. 

 

 


