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Załącznik nr 1 
(ODA–2410–101/2018) 

           
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
CZĘŚĆ 1 

Moduł symulacji i pomiarów turbin wiatrowych: otwarty tunel aerodynamiczny wraz 
z oprzyrządowaniem 
 
Wymagania minimalne:    

a) Wymiary tunelu aerodynamicznego nie większe niż: długość: 3 m; Szerokość: 1 m; wysokość: 1.6 m 
b) Źródło zasilania: prąd przemienny 230V, 50 Hz, 1-fazowy; 
c) Wymiary sekcji pomiarowej nie mniejsze niż: wysokość 290 mm; szerokość: 290 mm; długość 420 

mm; 
d) Możliwość uzyskiwania prędkości przepływu w tunelu w zakresie: 3,2 – 28 m/s; 
e) Możliwość regulacji kąta natarcia, minimum: 0-150o;  
f) Dokładność pomiaru siły nośnej: mniejsza lub równa +/- 4N; 
g) Przeźroczysta i zamknięta sekcja pomiarowa; 
h) Silnik wentylatora, wymuszającego przepływ w tunelu, z regulowaną prędkością obrotową; 
i) Stabilizacja linii strumienia powietrza; 
j) Elektroniczny czujnik do pomiaru, co najmniej dwóch składowych siły przepływu; 
k) Pomiar prędkości przepływu w tunelu; 
l) Cyfrowy wyświetlacz siły oporu i siły unoszenia; 
m) Stanowisko badawcze powinno zapewnić możliwość pomiarów w turbulentnej warstwie granicznej 

- pomiar lokalnej prędkości powietrza za pomocą rurki Pitota, możliwość przemieszczania rurki 
Pitota w pionie; wysoka dokładność przemieszczania rurki Pitota w pionie i odczytu jej położenia; 
stół horyzontalny z możliwością instalowania powierzchni płaskiej gładkiej i chropowatej.  

 
Elementy wyposażenia stanowiska badawczego na którym mierzona będzie siła oporu: 

a) kula 
b) półkula 
c) dysk 
d) pierścień 
e) kwadrat 
f) cylinder 
g) paraboloida 
h) ciało opływowe 
i) ciało wklęsłe 
j) ciało żebrowane 

 
− Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji przez okres minimum 24 miesięcy, w 

ramach której naprawi lub wymieni wszystkie elementy składowe urządzenia, których awaria nie 
nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 
jednej z dwóch następujących gwarancji: „door to door” (Wykonawca dodatkowo ponosi koszty 
transportu w obie strony) albo innej niż „door to door” (Wykonawca nie ponosi kosztów transportu 
w obie strony). Wszystkie przeglądy wymagane w okresie gwarancji i naprawy wraz z wymianą części 
wykonywane będą nieodpłatnie. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nie może być dłuższy niż  3 dni 
od momentu zgłoszenia. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 21 dni. 

− Zamawiający wymaga przeprowadzenia, w ramach zaoferowanej ceny przez Wykonawcę, szkolenia z 
obsługi i prawidłowej konserwacji urządzenia dla minimum 3 osób w wymiarze nie krótszym niż 8 
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godzin, w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia szkoleń 
dostarcza Wykonawca na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny.  

− Zamawiający wymaga wydania każdemu uczestnikowi szkolenia dokumentu potwierdzającego 
odbyte szkolenie.  

− Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem szczegółowej instrukcji obsługi w języku 
polskim i angielskim.  

 

CZĘŚĆ 2 

Moduł symulacji i pomiarów fotowoltaicznych 

 

Wymagania minimalne:    

a) Dwa moduły PV monokrystaliczne na mobilnym suporcie o łącznej liczbie ogniw co najmniej 36.  
b) Możliwa maksymalna moc wyjściowa nie mniejsza niż 85 Wp 
c) Możliwość łączenia modułów: szeregowo i równolegle 
d) Regulowany rezystor symulujący pobór prądu z modułów 
e) Cyfrowy wyświetlacz/e prądu i napięcia generowanego przez moduły oraz pomiar temperatury 

modułów 
f) Minimalne zakresy pomiarowe: 

  napięcia 0-200 V 
  prądu 0-20 A 
 temperatury modułów: 0-100 oC 

g) Zasilanie aparatury pomiarowej: 230 V, 50 Hz, 1-fazowe 
 

− Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji przez okres minimum 24 miesięcy, w 
ramach której naprawi lub wymieni wszystkie elementy składowe urządzenia, których awaria nie 
nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 
jednej z dwóch następujących gwarancji: : „door to door” (Wykonawca dodatkowo ponosi koszty 
transportu w obie strony) albo innej niż „door to door” (Wykonawca nie ponosi kosztów transportu 
w obie strony). Wszystkie przeglądy wymagane w okresie gwarancji i naprawy wraz z wymianą części 
wykonywane będą nieodpłatnie. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nie może być dłuższy niż  3 dni 
od momentu zgłoszenia. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 21 dni. 

− Zamawiający wymaga przeprowadzenia, w ramach zaoferowanej ceny przez Wykonawcę, szkolenia z 
obsługi i prawidłowej konserwacji urządzenia dla minimum 4 osób w wymiarze nie krótszym niż 8 
godzin, w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia szkoleń 
dostarcza Wykonawca na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny.  

− Zamawiający wymaga wydania każdemu uczestnikowi szkolenia dokumentu potwierdzającego 
odbyte szkolenie.  

− Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem szczegółowej instrukcji obsługi w języku 
polskim i angielskim.  

 


