
Załącznik 4a do SIWZ 
Dostawa sprzętu dydaktycznego do pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych 

Część 1. Dostawa zespołów napędowych  i innych maszyn. 
 

Lp. 

Nazwa 

wybranego 
elementu 

wyposażenia  

Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) 

1. 

Zespół napędowy 
– Zestaw 

dydaktyczny 
stanowiący 
sprawny, 

pracujący silnik 
z zapłonem 
samoczynnym 

z pompą 
rotacyjną typu 
osiowego lub 

promieniowego 
 

Zespół napędowy silnika ZS z pompą rotacyjną musi umożliwiać prowadzenie zajęć praktycznych dotyczących pracy silnika w warunkach zbliżonych do 
rzeczywistych, w tym:  
−     wykonywanie pomiarów sygnałów elektrycznych, 

−     wykonywanie diagnostyki systemów poprzez złącze diagnostyczne, 
−     wykonywanie analizy spalin, 
−     wykonywanie symulacji usterek, 

−     omówienie budowy silnika (zespołu napędowego), 
−     opis zespołów silnika (układ paliwowy, wydech, układ dolotowy powietrza, instalacja wody słodkiej, instalacja wody zaburtowej). 
Musi posiadać pulpit umożliwiający łatwe podłączenie przyrządów pomiarowych poprzez wyposażenie w gniazdo diagnostyczne. 

 Do zespołu wymagana jest dokumentacja techniczna zawierająca min. schematy, instrukcje do możliwych powodowanych usterek.  
Zespół powinien być wyposażony  w tester diagnostyczny wraz z oprogramowaniem umożliwiający wykonanie pełnej diagnostyki wszystkich elementów systemu 
wtryskowego wraz z oprogramowaniem zawierającym schematy elektryczne, instrukcje obsługi i naprawy układu wtryskowego silnika. Tester może stanowić jednolitą 

całość lub zestaw komputer przenośny z przystawką.  
Zamawiający wymaga dożywotniej licencji na całość oprogramowania diagnostycznego. 
 

2. 

Zespół napędowy 
– Zestaw 
dydaktyczny 

stanowiący 
sprawny, 
pracujący silnik 

z zapłonem 
samoczynnym 
z układem 

Common Rail 
(wysokoprężny) 
 

Zespół napędowy silnika ZS Common Rail musi umożliwiać prowadzenie zajęć praktycznych dotyczących pracy silnika w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, w 
tym:  
−     wykonywanie pomiarów sygnałów elektrycznych, 

−     wykonywanie diagnostyki systemów poprzez złącze diagnostyczne, 
−     wykonywanie analizy spalin, 
−     wykonywanie symulacji usterek, 

−     omówienie budowy silnika (zespołu napędowego), 
−     opis zespołów silnika (układ paliwowy, wydech, układ dolotowy powietrza, instalacja wody słodkiej, instalacja wody zaburtowej). 
Musi posiadać pulpit umożliwiający łatwe podłączenie przyrządów pomiarowych poprzez wyposażenie w gniazdo diagnostyczne.  

Do zespołu wymagana jest dokumentacja techniczna zawierająca min. schematy, instrukcje do możliwych powodowanych usterek.  
Zespół powinien być wyposażony w tester diagnostyczny wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie pełnej diagnostyki wszystkich elementów systemu 
wtryskowego wraz z oprogramowaniem zawierającym schematy elektryczne, instrukcje obsługi i naprawy układu wtryskowego silnika.   

Zamawiający wymaga dożywotniej licencji na całość oprogramowania diagnostycznego. 



3. 

Zespół 

prądotwórczy – 
Zestaw 
dydaktyczny 

stanowiący 
sprawny, 
pracujący silnik 

z zapłonem 
samoczynnym 
z prądnicą prądu 

przemiennego 
trójfazowego 
 

Zespół prądotwórczy składający się z silnika o zapłonie samoczynnym i prądnicy musi umożliwiać prowadzenie zajęć praktycznych dotyczących pracy agregatu 
prądotwórczego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, w tym:  

−     wykonywanie pomiarów sygnałów elektrycznych, 
−     odczyt parametrów pracy silnika, 
−     omówienie budowy silnika (zespołu napędowego), 

−     opis zespołów silnika (układ paliwowy, wydech, układ dolotowy powietrza, instalacja wody słodkiej, instalacja wody zaburtowej, prądnica prądu przemiennego 
trójfazowego),  
−     wartość minimalna mocy elektrycznej prądnicy to 15 kVA  

Do zespołu wymagana jest dokumentacja techniczna zawierająca min. schematy, instrukcje do możliwych powodowanych usterek. 

4 
Pompa wyporowa 

 

Stanowisko dydaktyczne wyposażone w pompę wyporową dowolnego typu o mocy od 0,5 kW do 3 kW, wydajność od 10 l/min do 200 l/min, pomiar ciśnienia ssania i 
tłoczenia, pomiar strumienia przepływu cieczy.  
W skład instalacji musi wchodzić: pompa, rurociągi, dwa zbiorniki, zawory, czujniki i elementy wykonawcze. 

 
 

5 
Pompa wirowa 
 

Stanowisko dydaktyczne wyposażone w pompę wirową dowolnego typu o mocy od 0,5 kW do 3 kW, wydajność od 10 l/min do 200 l/min, pomiar ciśnienia ssania i 
tłoczenia, pomiar strumienia przepływu cieczy. W skład instalacji musi wchodzić pompa, rurociągi, dwa zbiorniki, zawory, czujniki i elementy wykonawcze. 
 

6 
Sprężarka 
tłokowa 
 

Stanowisko dydaktyczne wyposażone w sprężarkę dowolnego typu o mocy od 0,5 kW do 3 kW, ciśnienie sprężania do 0,8 MPa, wydajności od 10 l/min do 200 l/min, 
pomiar ciśnienia ssania i sprężania, temperatury powietrza sprężanego. W skład instalacji musi wchodzić sprężarka, zbiornik powietrza minimum 20 litrów, rurociągi, 
reduktor ciśnienia, presostat, zawory, czujniki i elementy wykonawcze.  

 
 


