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Załącznik nr 1 
(ODA–2410–155/2019) 

           
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
CZĘŚĆ 1 
Układ do pobierania asfaltu z ekstraktora ultadzwiękowego Infratest 
 
Wymagane parametry aparatury: 
 

 Przystawka do ekstraktora automatycznego ultradźwiękowego mocowana do komory 
ekstraktora, służy do napełniania komory roztworem pozostającym po badaniu gęstości w 
piknometrach  

 Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej i wymiennej siatki o oczku 0,063 mm stosowany łącznie 
z przystawką do pracy przy otwartych drzwiach komory przemywania 

 Pojemnik do mycia drobnych elementów w komorze przemywania 20% 

 Lejek z szybkozłączką do napełniania wirówki ekstraktora ultradźwiękowego 

 Gwarancja: min. 12 miesięcy 

 Urządzenie fabrycznie nowe 

 Osprzęt musi być kompatybilny z ekstraktorem ultradźwiękowym INFRATEST 201100 

 
CZĘŚĆ 2 
Wyparka próżniowa 
 
Wymagane parametry aparatury: 
 

 aparatura zgodna z normą PNEN 126973  lub równoważną.  

 zakres obrotów: 20280 rpm, kąt nachylenia kolby destylacyjnej min. 30 stopni, regulacja 
podnoszenia kolby min. 150mm, system mocowania kolby wyposażony w zabezpieczenie przed 
przypadkowym zsunięciem się kolby, 

 chłodnica pionowa lub ukośna, szklana, powierzchnia kondensacji minimum 1400cm2 

 maksymalny rozmiar kolb do zamontowania min. 5000 ml 

 zakres temp. łaźni wodnoolejowej: od temp. otoczenia do minimum 185 ºC z dokładnością 
ustawiania 1 ºC, pojemność wanny wykonanej ze stali nierdzewnej minimum 5 L, 

 system zabezpieczający łaźnię przed przegrzaniem, 

 membranowa, chemoodporna pompa próżniowa (oddzielna lub zintegrowana z wyparką) 
umożliwiająca uzyskanie pompy próżniowej min 15 mbar przy wydajności minimum 1,5m3/h i 
utrzymanie jej w czasie 
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 regulacja ustawiania ciśnienia od atmosferycznego do 0 mbar za pomocą zadanej wartości z 
określoną histerezą i w sposób automatyczny,  

 automatyczne ustawianie kierunku obrotów kolby wg sekwencji czasowych 

 kompletny zestaw węży przyłączeniowych (długość węży do chłodzenia wodą min. 2metry 
każdy), min 1 kolba destylacyjna +kolba na oddestylowany czterochloroetylen, 

 zasilanie 100240V 50/60 Hz 

 instrukcja w języku polskim 

 gwarancja: 12  miesięcy, w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 
bezpłatne wsparcie techniczne polegające na: 

o skutecznym Rozwiązaniu Zgłoszeń, w tym Incydentów i Problemów zgłaszanych przez 
Zamawiającego;  

o świadczeniu merytorycznych konsultacji Zamawiającemu, w szczególności odpowiadania 
na Zapytania Zamawiającego, w zakresie funkcjonowania i obsługi sprzętu i jego 
poszczególnych elementów; 

o innych koniecznych działaniach zapewniających prawidłowe  tzn. nieograniczone 
czasowo i funkcjonalnie działanie sprzętu, 

 wszelkie świadczenia dostarczone przez Wykonawcę w ramach gwarancji będą wykonywane 
przez wykwalifikowany i posiadający wystarczającą wiedzę personel. Dopuszczalny czas reakcji 
po zgłoszeniu awarii max 72h ( 3 dni robocze), max czas naprawy 21 dni. 

 urządzenie fabrycznie nowe, kompletny zestaw do odzysku asfaltu z roztworu, nie wymagający 
zakupienia dodatkowych akcesoriów koniecznych do uruchomienia urządzenia, 
 
Dodatkowo urządzenie może posiadać: 

Przedłużony okres gwarancji 
Jeżeli urządzenie będzie wyposażone: 
w automatyczny kontroler próżni umożliwiający sterowanie pompą próżniową i utrzymanie 
stałej wartości ciśnienia. Regulacja ustawiania ciśnienia od atmosferycznego do 0 mbar za 
pomocą zadanej wartości z określoną histerezą i w sposób automatyczny, dodatkowa 
funkcjonalność przedmiotu zamówienia punktowana będzie wg kryteriów oceny ofert 

 
 
CZĘŚĆ 3 
Wiertnica do pobierania próbek z nawierzchni z osprzętem (wiertnica elektryczna, stół 
umożliwiający odwierty w laboratorium, zestaw koronek, szczypce do wyciągania próbek, 
narzędzia niezbędne w procesie wiercenia) 
 
Wymagane parametry aparatury: 
 

 elektryczna wiertnica moc min. 1800W, system regulacji pracy prędkości wiertnicy, 
wysokowydajne sprzęgło przeciążeniowe, ochrona przed wilgocią, zabezpieczenie termiczne, 
wyłącznik różnicowo prądowy, cichy silnik, cięcie na mokro, 

 montaż wiertła 1 1/4" o średnicy 40 – 250 mm, 
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 możliwość podpięcia wody z hydronetki jak również z sieci za pomocą szybko złączki, 

 stolik laboratoryjny zabezpieczony powłoką antykorozyjną umożliwiający wykonanie odwiertów 
z próbek przygotowanych w laboratorium, próbek walcowych fi 100 oraz fi 150 wysokości 60 do 
200mm, bloków prostopadłościennych wymiarów 450x150x 140 do 180mm, oraz płyt 
laboratoryjnych o wymiarach maksymalnych 500x400x 60 do 180 mm, 

 system podtrzymywania próbek podczas wykonywania odwiertów (dopasowany do 
wymienionych wymiarów próbek),  

 system umożliwiający indywidualne wypoziomowanie stolika oraz wiertnicy, 

 wiertła o średnicy wewnętrznej fi 100 i 150, 

 zestaw narzędzi niezbędnych do obsługi wiertnicy ( klucze do przykręcania koronek, regulacji 
wypoziomowania zestawu, szczypce do wyciągania odwierconych próbek z nawierzchni jak i z 
odwiertów w laboratorium) 

 dokumentacja w języku polskim 

 gwarancja: 24  miesiące, w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 
bezpłatne wsparcie techniczne polegające na: 

o skutecznym Rozwiązaniu Zgłoszeń, w tym Incydentów i Problemów zgłaszanych przez 
Zamawiającego;  

o świadczeniu merytorycznych konsultacji Zamawiającemu, w szczególności odpowiadania 
na Zapytania Zamawiającego, w zakresie funkcjonowania i obsługi sprzętu i jego 
poszczególnych elementów; 

o innych koniecznych działaniach zapewniających prawidłowe  tzn. nieograniczone 
czasowo i funkcjonalnie działanie sprzętu, 

Wszelkie świadczenia dostarczone przez Wykonawcę w ramach gwarancji będą wykonywane 
przez wykwalifikowany i posiadający wystarczającą wiedzę personel. Dopuszczalny czas reakcji 
po zgłoszeniu awarii max 72h ( 3 dni robocze), max czas naprawy 21 dni. 
 

 urządzenie fabrycznie nowe 

Dodatkowo urządzenie może posiadać: 
silnik elektryczny o mocy minimum 2000W 
 
Jeżeli urządzenie będzie wyposażone: 
w dodatkową funkcjonalność umożliwiającą wykonanie odwiertów pod skosem dodatkowa 
funkcjonalność przedmiotu zamówienia punktowana będzie wg kryteriów oceny ofert 


