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Akademia Morska w Gdyni dzialajqc na podistawie art. 31a i 31b ustawy z dnia
29 styczria 2004 roku Prawo Zarn6wiefi Publicznych (t.j. Dz. TJ. z 2Ol3 r. poz. 907 , z p62n.
zm.) informuje o zamiarze przeprowadzenia Dialoglu Technicznego w przedmiocie:

Wyposa2enie Laboratorium Automatyki Wydzialu Mechanicznego
Akademii Morskiej w Gdyni

I.

Szczeg6lowy opis przedrniotu dialogu techniczrregoz
6, bq dzie wyp osaZenia laboratorium :

Dialo g techniczny doty czy

Stanowiska 6wiczeniowe Laboratoriurn Autornatyki - 6 temat6w:
1. Stanowisko pneumatyki

i elektropneumatyJri

Stanowisko zloilone z zestaw6w:
o zestawupodstawowego pneumatyki,
o zestawutozszetzonego pneumatyki,
o zestawu podstawowego elektropneumatyki,
o zestawlJrozszetzonego elektropneumatyki,
o zestaw elektropneumatyki umo2liwiaj4cy pomiary, regulacjg i rejestracjg.
Zestawy majq siq skladad sig z komplet6w zawor6w i elektrozawor6w wielodrogowych
i wielopolo2eniowych r62nego t54gu wraz z elementami pomiarowymi ci6nienia,
wykonawc zymi oraz regulacyjn5rmi.
Majq umo2liwia6 prezentacjg pracy zawor6w silownik6w i dokonywanie pomiar6w
parametr6w pracy wraz z ich rejestracj4 dla projektowanego przez studenta schematu
pol4czefi.
Wymagany zakres ci6nienia 0-800kPa.
Wymagany zakres napiqciowy 10-30V.
2. Stanowisko

hydrauliki, elektrohydrauliki I hydrauliki mobilnej

Stanowisk o zloilone z zestaw 6w :

o
o

zestawupodstawowegohydrauliki,
zestawwrozszerzonego hydrauliki,
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zestawu podstawowego elektrophydrauliki,
zestawurozszerzonego elektrohydrauliki,
zestawu hydrauliki mobilnei,
zestaw elektrohydrauliki umoZliwiaj4cy pomiary, regulacjq i rejestracjg.
Zestawy majq sig sklada6 siq z komplet6w zawor6w i elektrozawor6w wielodrogowych
i wielopolo2eniowych r62nego typu wraz z elementami pomiarowymi ci6nienia i
p olo 2e nia, wykonawc zyrni or az re gulacyj nymi.
Maja umo2liwia6 prezentacjg pracy zawor6w silownik6w i dokonywanie pomiar6w
parametr6w pracy wraz z ich rejestracj4 dla projektowanego przez studenta schematu
polqczeft.
Maksymalne dopuszczalne ci6nienie 12 MPa.
Wymagany zakres napiqciowy 10-30V.
3. Stanowisko sensoryki

Stanowisko zloilone z zestaw6w:
o pomiaru ci6nienia i podci6nienia,
. pomiaru przeplywu,
. pomiaru polozenia,
o pomiar6wtemperatury.

Zestawy maj4 sig sklada6 siQ

z

komplet6w ft)inych typ6w czujnik6w

w

tym:

magnetore zystywnych, indukcyj nych, poje mno6ciowyc h, optycznych.

Zestawy maj4 umo2liwia6 pomiar
czujnik6w.

i

rejestracjq charakterystyk pracy kaLdego

z

4. Stanowisko napgd6w elektrycznych:

Stanowisko zloilone z zestaw6w:
o do pomiaru przesuwu liniowego z zastosowaniern napqdu z serwomotorem,
o do pomiaru przesuwu kqtowego z zastosowaniern napqdu z silnikiem krokowyrn,
o do pomiaru prqdko6ci obrotowej silnika tr6jfazowego zasilanego przez falownik,
. do pomiaru charakterystyk pracy silnika tr6jfazowego.
5. Stanowisko sterownik6w programowalnych PLC

Stanowisko zlozone z zestawu: sterownik PLC, oprogramowanie do programowania
sterownika z licencjq, blok sygnal6w wej6ciowych oraz zestaw element6w wykonawczych.
Zestawy maj4 umo2liwia6 indywidualna pracg studenta nad programem sterowania oraz
te s towanie pro gramu na elemencie wykonaw czym.
6. Stanowisko PCS

- system automatyzacji proces6w ci4glych

Stanowisko powinno umo2liwiai regulacjq temperatury w zbiorniku, regulacjq ci6nienia,
regulacjg poziomu cieczy w zbiornikrr oraz regulacjq przepl5rwu.
RegulLacja powinna opiera6 sig na regulatorze PID programowanym na sterowniku.
Stanowisko ma umozliwial, pomiar wybranych parametr6w pracy wraz z ich rejestracj4
oraz z, doborem nastaw regulatora"
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Dialog techniczrry prowadzony bgdzie przez okres: 07/02/20L7

- L0/02/20L7

Wykonawcy zainteresowani wziqciem udzialu w dialogu technicznym mog4 przesylad
swoje zgloszenta do dnia 2OL7-O2-OB do godziny 12.00, z podaniem informacji znajduj4cych
siQ we wniosku stanowi4cym zalqcznlk do nLiniejszej Informacji o zamiarze
przeprowadzenia dialogu technicznego.
Zamaw iaj qcy przyj muj e zr glos zenia dokonane w nastgpuj 4cych form ach:

E-mail:

ilI.

Miejsce prowadzenia dialogu:

Akademia Morska w Gdyni ul. Mo.rska 81-87, 8I-225 Gdynia

IV.

Zasady dotycz4ce prowadzenia dialogu:

Dialog bgdzie prowadzony w jqzyku polskim lub angielskim.
Dialog prowadzony bqdzie w spos6b zapewniaj4cy zachowanie uczciwej konkurencji oraz
zachowanie r6wnego trak.towania uczestnik6w i oferowanychprzez nich rozwiqzaft.
Udzial. w dialogu nie moze naruszy6 uczciwej konkurencji
wyboru wykonawcy zam6wienia.

w postqpowaniu w sprawie

Poprzez udzial w dialogu technicznym podmioty w nim uczestnicz4ce udzielaj4
bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazyrwanych informacji na potrzeby
przygotowania i realizacj:i zam6wienia.

Zamawtaj4cy nie ujawni informacji stanowi4cych tajemnicq przedsiqbiorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczariu, nieuczciwej konkurencji, jeLeli podmiot
uczestnicz4cy w dialogu zastrzegL, ze przekazywane konkretnie wskazane informacje nie
mogA byi udostqpniane innym podmiotom.

Zamawiajqcy lub osoba upowa2niona
KIEROWNIK PROJEKTU
a-Gajek
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Formularz Zgloszema udzialu
w czynno6ciach dialogu technicznego
preczqc wyKonawcy

ZGI,OSZENIE
UDZIAI,U W DIALOGU TECHNICZI{YM

w imieniu wskazanego poniZej podmiotu zglaszamy niniejszym gotowo66
uczestnictwa w czynnodciach dialogu technicznego, prowadzorrego w przedmiocie:
Dzialajqc

Wyposaienie Laboratorium Automatyki Wydzialu Mechanicznego
Akademii Morskiej w Gdyni
- Stanowiska dwiczeniowe LaboratoriumAutornatyki - 6 temat6w
Dane Podmiotu:

Lp.

Nazwa

Adres

uprawniona do kontakt6w:
iq i Nazwisko

dnia
podpis osoby uprawnionej do skladarria o6wiadczei

woli w imieniu Wykonawcy

