
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

im. Józefa Tuliszkowskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

a) ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, 

b) strona internetowa: https://www.cnbop.pl/, 

c) e-mail: cnbop@cnbop.pl, 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest moduł precyzyjnego podawania gazów do kuli o obj. 20 

dm3 - badania parametrów wybuchowości par cieczy i gazów. System ma umożliwić 

uzyskanie mieszaniny gazów w urządzeniu badawczym kula o obj. 20 dm3 wg EN1839 i 

EN15967 składający się z: 

 Armatura niezbędna do stanowiska:   

a) Reduktory jednostopniowe SpecMaster, 10 bar (opcjonalnie do butli o mniejszych 

pojemnościach np. 15 litrów) 

b) Przerywacze płomienia  

c) Zespół węży wysokociśnieniowych/rurki do poprowadzenia instalacji do kuli we 

wskazanym miejscu ok. 2 m, 

d) Uchwyty na butle dla 4 gazów (opcjonalnie  5) – montaż do podłogi (ewentualnie 

montaż stojaka, opcjonalnie dla butli - 15l). Butle podłączane na czas badania.  

e) Zespół przyłączy do kuli z możliwością odłączenia i powrócenia do obecnej 

konfiguracji 

 

 Układ pomiaru ciśnienia z dokładnością 0,05% FS  

Dodatkowy wymienny czujnik ciśnienia statycznego o dokładności ±0,005 bar do 

badań mieszaniny o podwyższonym ciśnieniu początkowym 3 bary. (opcjonalnie 

wzorcowanie). 

 Pompa próżniowa o czasie tworzenia próżni ok 5 min. w kuli o objętości  20 dm3 

do ciśnienia 0,005 bar, z odpowiednimi przyłączeniami - AtlasCopco GVD 12, 

 Potwierdzenie możliwości wykorzystania mieszalnika pod kątem wykonywanych 

mieszanin gazowych – wymagane zapoznanie się z konstrukcją obecnie 

zamontowanego (opcjonalnie ewentualna wymiana), serwis 

 Uziemienie stanowiska we wskazanym miejscu, 

 Akwizycja danych/Oprogramowanie: 

a) laptop we wzmocnionej obudowie np. Getac, o minimalnych wymaganiach” 

matryca matowa min. 14”, procesor Intel Core i5-8250U 1.6GHz,14",Microsoft 

Windows 10 Pro x64 with 4GB RAM,128GB SSD,Wifi+BT,RS232+VGA 

Port,SD Card Reader, USB port x 3, Low Temp -21°C,  
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b) sterowanie mieszaniem gazów oraz zapłonem mieszaniny z poziomu programu 

komputerowego, 

c) generowane dane: wykres narastania w czasie (dp/dt) oraz wartość Pex, wyniki w 

formie tabeli z danymi oraz wykresów dla pojedynczych mieszanin (próbek). 

 Montaż systemu w ZL BW CNBOP-PIB – hala badawcza 

 Odczyt temperatury w programie (wzorcowana termopara) 

Wykorzystywane gazy do badań - (maksymalnie 3 gazy palne  + powietrze syntetyczne) oraz 

podłączenie dla gazów osłonowych (CO2, azot). 

Gazy palne: Metan, etylen, wodór... 

Stężenia dodawanych poszczególnych gazów do mieszaniny z dokładnością 0,5%. 

UWAGA: Elementy podane jako opcjonalne proszę kosztorysować każdorazowo osobno i 

podawać jaki byłby koszt dodatkowy do ceny oferty podstawowej. 

III. Termin wykonania zamówienia. 

III kwartał 2019 

Należy dostarczyć oryginalne materiały producenta (broszury) i/lub instrukcję obsługi 

potwierdzające spełnienie ww. wymagań w języku polskim lub angielskim. Dostawa, montaż 

w miejscu wskazanym przez CNBOP-PIB oraz wszelakie ryzyka z tym związane leżą po 

stronie Wykonawcy od momentu dostawy aż do momentu uruchomienia i podpisania 

protokołu odbioru. 

Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie RP. Wykonawca 

jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów poświadczających spełnienie norm BHP oraz 

CE (jeśli wymagane) przez urządzenie w języku polskim.  

IV. Gwarancja i serwis 

1. Wykonawca udzieli dla przedmiotu zamówienia gwarancji na okres 12 miesięcy (zgodnie z 

kryterium oceny ofert). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, na własny koszt, minimum jednego przeglądu 

technicznego przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym. 

3. Wykonawca przeprowadzi szkolenie wybranych pracowników CNBOP-PIB w języku 

polskim w siedzibie CNBOP-PIB w zależności od jego potrzeb. Szkolenie jest wliczone w 

cenę urządzenia. 

4. Wykonawca dostarczy dwa egzemplarze wydrukowanej instrukcji obsługi oraz wersję 

elektroniczną. 


