
 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna narzędzi i urządzeń 

 

................................................................ 

................................................................ 

           /Nazwa i adres Wykonawcy/         

                                                                                                 

OŚWIADCZAMY, ŻE NIŻEJ WYMIENIONY SPRZĘT I  NARZĘDZIA CHARAKTERYZUJĄ SIĘ PONIŻSZYMI PARAMETRAMI 

1. OPTYCZNO-STYKOWA MASZYNA POMIAROWA CNC W ZESTAWIE Z OPROGRAMOWANIEM, MONITOREM I KOMPUTEREM – 

SZT. 1 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- zakres pomiarowy X, Y, Z 300x200x180 mm 

- dokładność pomiarowa dla osi X, Y: 3+L/200 um 

- dokładność pomiarowa dla osi Z : 5+L/100 um 

- rozdzielczość osi X, Y, Z 0,001 mm 

- powtarzalność min. 0,005 mm 

- 3 osiowe sterowanie cnc, 

- prędkość przesuwu osi X, Y 200 mm/s, osi Z 100 mm/s 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 



- współczynnik powiększenia optyki 0,7-4,5x, 

powiększenie obrazu 24-158x, 

- podstawa oraz kolumna wykonana z granitu 

- oprogramowanie do obsługi oraz analizy danych 

- monitor min 21'' 

- sonda stykowa 

- powtarzalność pozycjonowania sondy +/- 1,5 um. 

- zakres pracy sondy oś Z 5 mm, oś X, Y +/- 20°  

- Zamawiający wymaga w ramach dostawy 

przeprowadzenia szkolenie z obsługi minimum 6h dla 2 

osób (pracowników Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku) 

 

2. PROJEKTOR POMIAROWY – SZT. 1 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- efektywna średnica ekranu ø 300 [mm] z krzyżem 

pajęczym   

- całkowita średnica ekranu ø 312 [mm] 

- zakres pomiaru: oś X 150[mm], oś Y 50[mm], oś Z 80 

[mm]  

- wymiary stolika szklanego: 190 [mm] x 75 [mm]  

- całkowity wymiar stolika: 340 [mm] x 152 [mm]  

- funkcje procesora danych: punkt, linia, okrąg, odcinek, 

średnica, kąt itd.     

- zakres wskazań kąta 0-360º  

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 



- rozdzielczość wskazań kąta: 0,01º lub 1′  

- dokładność powiększenia: kontur +/-0,1% lub mniej 

powierzchnia +/-0,15% lub mniej       

- oświetlenie konturu: lampa halogenowa 24V, 150 W 

- metoda: zbliżenie telecentryczne  

- nośność stolika do 4 kg.  

- możliwość wyboru 2-stopniowej jaskrawości     

- oświetlenie powierzchni: lampa halogenowa 24V, 150 W       

- metoda: płaszczyzna pionowa z użytym 

półprzeźroczystym lustrem 

- obiektywy rzutujące : 10x ( w zestawie podstawowym) 

pozostałe 20x, 50x, 100x opcjonalne  

- wyjście danych: RS232   

- wbudowana drukarka      

- zasilanie: 230V/50Hz   

- wyposażenie dodatkowe: oprogramowanie 2D 

z podłączeniem do PC   

- stolik z profili min. 40x40 z regulacją poziomu pod 

projektor. 

 

3. PRZYRZĄD KŁOWY 450mm – SZT. 1 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

Precyzyjny przyrząd kłowy przeznaczony do sprawdzania 

bicia przedmiotów cylindrycznych oraz stożkowych: 

- dwa regulowane koniki 

 ………………………………….. 



- jeden konik ze stałym punktem centralnym 

- drugi konik z punktem centralnym rozsuwanym, wolny 

skok ok. 10 mm 

- koniki mogą być mocowane za pomocą zacisku 

mimośrodowego 

- szybkie zaciskanie poprzez zaciśnięcie dźwigni 

- rowki T szer. 12 mm z dołączoną ruchomą kolumną 

pomiarową, uchwyt na czujniki 8 mm 

- wysokość centrów min. 100 mm 

- maksymalne obciążenie 20 kg 

- szerokość pomiędzy centrami min. 450 mm 

- średnica kła min. 22 mm 

- baza min. 700 x 180 mm 

- tolerancja płaskości powierzchni zgodna z DIN 876-2 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

4. TWARDOŚCIOMIERZ UNIWERSALNY – SZT. 1 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- metoda pomiarowa: metoda statyczna Rockwella     

- odczyt: bezpośredni na wskaźniku zegarowym, odczyt 

skali z tablic  

- skale (jednostki) pomiarowe: HRA, HRB, HRC   

- zakresy pomiarowe: 4-650 HBW, 20-88 HRA, 20-

100HRB, 20-70 HRC, 200-1000HV   

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 



- zakres nacisku pomiarowego: 294.2, 306.5, 588.4, 612.9, 

980.7, 1471, 1839 N (30, 31.25, 60, 62.5, 100, 150, 

187.5kgf) 

- działka elementarna: 1 HBW, 0,5 HR, 1 HV  

- zakres nacisku pomiarowego dla metody Rockwell: 60, 

100, 150 kgf 

- zakres nacisku pomiarowego dla metody Brinell: 31,25, 

62,5, 187,5 kgf 

- zakres nacisku pomiarowego dla metody Vickers: 30, 100 

kgf 

- max. wysokość detalu: 200mm  dla metody Rockwella 

175 mm, Brinella 100 mm, Vickersa 115 mm   

- max. głębokość detalu: 160mm 

- Zasilanie 230V/50Hz 

- Waga: do 100kg 

Wyposażenie standardowe:    

- duże kowadełko płaskie 

- małe kowadełko płaskie 

- kowadełko typu V 

- kulka stalowa fi 1.588mm 

- kulka węglikowo wolframowa fi 2.5, fi 5 mm 

- stożkowy wgłębnik diamentowy 120° 

- ostrosłup diamentowy 135° 

- wzorce twardości: Brinell 1 szt, Rockwell 3 szt, Vickers 1 

szt. 

- mikroskop o powiększeniu 40x z wymiennymi 

obiektywami  powiększenie  37,5X i 75X 

- tablice ze skalami porównawczymi 

- podstawa pod twardościomierz 

- świadectwo wzorcowania twardościomierza 

- instrukcja obsługi w j. polskim, 
 

 



5. PŁYTA POMIAROWA – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- podstawa dla prac kontrolnych, traserskich 

i montażowych 

- płyta z wysokojakościowego żeliwa, użebrowana 

z odlewanymi punktami przylegania 

- wymiary minimum: 500 x 400 mm 

- wykonanie zgodne z normą DIN 876 klasa 1 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

6. STÓŁ POD PŁYTĘ POMIAROWĄ – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- stelaż pod płytę żeliwną (opisana w poz. 5) 

- wysokości minimum: 800 mm 

wytrzymałość na zginanie 

 
………………………………….. 

………………………………….. 



………………………………….. 

 

7. SUWMIARKA UNIWERSALNA ZEGAROWA 150mm/0,01mm – SZT. 6 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- materiał wykonania stal nierdzewna hartowana 

- pole podziałki chromowane na mat 

- zakres pomiaru: 0-150mm 

- rozdzielczość 0,01 mm 

- 1 obr. wskazówki = 1 mm 

- szczęki zewnętrzne min. 38 mm 

- pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, głębokości 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

8. SUWMIARKA UNIWERSALNA 150mm/0,05mm – SZT. 12 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 



I II III 

- materiał wykonania: stal nierdzewna hartowana 

- podziałka główna i noniusz chromowane na mat 

- rozdzielczość 0,05mm/1/128inch 

- zakres pomiaru: 0-150 mm 

- szczęki zewnętrzne min. 38 mm 

- szczęki wewnętrzne min. 16 mm 

- noniusz długości 39 mm 

- głębokościomierz 

- wykonanie zgodne z normą DIN 862 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

9. SUWMIARKA UNIWERSALNA 150mm/0,02mm – SZT. 12 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- materiał wykonania: stal nierdzewna hartowana 

- podziałka główna i noniusz chromowane na mat 

- rozdzielczość 0,02mm 

- zakres pomiaru: 0-150 mm 

- szczęki zewnętrzne min. 38 mm 

- wykonanie zgodne z normą DIN 862 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 



10. SUWMIARKA ELEKTRONICZNA MODUŁOWA – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- suwmiarka modułowa elektroniczna do kół zębatych 

- powierzchnie pomiarowe z węglika 

- suwmiarka posiada dwa wyświetlacze LCD dla grubości i 

wysokości zęba 

- zakres pomiaru dla modułów M1-25  M2-30 

- rozdzielczość 0,01mm 

- przełącznik mm/cale 

- przycisk ON/OFF 

- precyzyjna regulacja 

- śruba blokująca 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

11. SUWMIARKA WARSZTATOWA ANALOGOWA JEDNOSTRONNA 300mm – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 



I II III 

- wykonana ze stali nierdzewnej hartowanej 

- noniusz chromowany matowy 

- z wybraniami szczęk do pomiarów wewnętrznych 

- rozdzielczość 0,05mm 

- zakres pomiaru: 0-300 mm 

- długość szczęk zewnętrznych min. 90 mm 

- śruba pomocnicza dociskająca szczęki przy pomiarze 

- wykonanie zgodne z normą DIN 862 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

12. SUWMIARKA WARSZTATOWA ANALOGOWA DWUSTRONNA 300 mm – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- wykonana ze stali nierdzewnej hartowanej 

- noniusz chromowany matowy 

- z wybraniami szczęk do pomiarów wewnętrznych 

- rozdzielczość 0,05mm 

- zakres pomiaru: 0-300 mm 

- długość szczęk zewnętrznych min. 90 mm 

- śruba pomocnicza dociskająca szczęki przy pomiarze 

- wykonanie zgodne z normą DIN 862 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 



13. SUWMIARKA UNIWERSALNA 150mm Z ODCZYTEM ELEKTRONICZNYM – SZT.  12 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- wykonana ze stali nierdzewnej hartowanej 

- zakres pomiaru: 0-150 mm 

- rozdzielczość 0,01mm 

- powtarzalność: ± 0,01 mm 

- wysokość znaków wyświetlacza min. 8 mm 

- długość szczęk pom. zew.: min. 40 mm 

- pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, głębokości 

- przełącznik mm / cale, zerowe ustawienie w dowolnej 

pozycji 

- wykonanie zgodne z normą DIN 862 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

14. SUWMIARKA ELEKTRONICZNA 300 mm– SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 



I II III 

- wykonana ze stali nierdzewnej hartowanej 

- zakres pomiaru: 0-300 mm 

- rozdzielczość 0,01mm 

- powtarzalność: ± 0,01 mm 

- wysokość znaków wyświetlacza min. 8 mm 

- długość szczęk pom. zew.: min. 60 mm 

- pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, głębokości 

- przełącznik mm / cale, zerowe ustawienie w dowolnej 

pozycji 

- wykonanie zgodne z normą DIN 862 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

15. MIKROMETR DO POMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH 0-100mm KOMPLET – KPL. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- zakres pomiaru: 0-100 mm - zestaw 4 mikrometrów 

- bęben i tuleja chromowana 

- powierzchnie pomiarowe z węglików 

- kabłąk odkuwany i lakierowany 

- skok śruby mikrometrycznej 0,5 mm 

- średnica wrzeciona 6,5 mm 

- z zaciskiem i grzechotką 

- rozdzielczość 0,01 mm 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 



- z kluczem nastawnym oraz  trzpieniem wzorcowym do 

pomiarów powyżej 25 mm 

- wykonanie zgodne z normą DIN 863 

- etui 

 

16. MIKROMETR DO POMIARÓW WEWNĘTRZNYCH 5-30mm – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- zakres pomiaru: 5-30 mm 

- bęben i tuleja chromowane 

- powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych 

- rozdzielczość 0,01 mm 

- pierścień kalibrujący 

- wykonanie zgodne z normą DIN 863 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

17. MIKROMETR DO POMIARÓW WEWNĘTRZNYCH 75-100mm – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 



I II III 

- zakres pomiaru: 75-100 mm 

- bęben i tuleja chromowane 

- powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych 

- rozdzielczość 0,01 mm 

- pierścień kalibrujący 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

18. KĄTOMIERZ ZWYKŁY O ZAKRESIE MIERNICZYM 0-180° – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- zakres pomiaru: 0-180° 

- odczyt co 1° 

- średnica tarczy Ø 150 mm 

- długość ramienia 200 mm 

- śruba blokująca 

- skala chromowana 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

 

 

 

 



19. KĄTOMIERZ NONIUSZOWY Z LUPĄ 5’ 0-360° – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- wykonany z nierdzewnej stali hartowanej 

- odczyt: 4 x 90 ° 

- podziałka kątowa: 1/12 ° = 5 minut 

- ramiona mogą być przesuwane, a następnie ustalane za 

pomocą śruby 

- dostarczany z wymiennymi ramionami, min. 150 i 300 

mm 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

20. KĄTOMIERZ CYFROWY – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- wykonany ze stali nierdzewnej 

- zakres 0-360°, 0-180° lub 0-90° 
 ………………………………….. 



- rozdzielczość 0,005° lub 10” 

- możliwości ustawienia zera w dowolnym punkcie 

- min. dwa liniały 150 i 300mm 

- kąt nastawny 90° 

- etui 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

21. KĄTOWNIK PŁASKI 150x100mm – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- wykonany ze stali nierdzewnej 

- zgodny z DIN 875/1, klasa 1 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

22. KĄTOWNIK ZE STOPKĄ 150x100mm – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 



I II III 

- wykonany ze stali nierdzewnej 

- zgodny z DIN 875/1, klasa 1 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

23.  KĄTOWNIK KRAWĘDZIOWY 100x70mm – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- wykonany ze stali nierdzewnej 

- płaszczyzny boczne szlifowane, krawędzie ostrzone 

- zgodny z DIN 875/00, klasa 00 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

24.  PROMIENIOMIERZ R7,5-15 – SZT. 12 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 



(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- do pomiaru promieni powierzchni zaokrąglonych, 

wklęsłych i wypukłych 

- do promieni 7.5-15 mm 

- ilość płytek 16+16 szt. 

- wymiary co 0.5 mm 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

25.  SPRAWDZIAN GRZEBIENIOWY DO GWINTÓW METRYCZNY/CALOWY – SZT. 6 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 

- materiał stal odporna na korozję 

- ilość ostrzy: 52 

- typ gwintu calowy Whitworth 55°, metryczny trójkątny 

60° 

- skok gwintów metrycznych (mm) 0,25 - 6,0 

- skok gwintów calowych (zwoi na cal) 4 - 62 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 



26.  SPRAWDZIAN GRZEBIENIOWY DO GWINTÓW METRYCZNY/CALOWY – SZT. 6 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 

- materiał stal odporna na korozję 

- ilość ostrzy: 30 

- typ gwintu calowy 60° 

- skok gwintów calowych (zwoi na cal) 4 - 42 

etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

27. SPRAWDZIAN GRZEBIENIOWY DO GWINTÓW METRYCZNY/CALOWY – SZT. 6 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 

- materiał stal odporna na korozję 

- gwint metryczny trójkątny 60° 0,25 - 6,0 mm 

 
………………………………….. 

………………………………….. 



- calowy Whitworth 55°: 62G, 60G1/16, 48G3/32, 40G1/8, 

36G, 32G5/32, 30G, 28G, 26G, 25G, 24G3/16, 22G, 

20G1/4, 19G 

- ilość ostrzy: 52 

- etui 

………………………………….. 

 

28.  SPRAWDZIAN GRZEBIENIOWY DO GWINTÓW RUROWYCH – SZT. 6 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 

- materiał: stal odporna na korozję 

- system gwintu G rurowy (R) 

- kąt zarysu gwintu 55° 

- dla ilości zwojów 8-28 na cal 

- ilość ostrzy 6 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

29.  SZCZELINOMIERZ 0,05-1mm – SZT. 12 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 



(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

I II III 

- materiał stal odporna na korozję 

- zakres grubości 0,05-1 mm 

- długość 100 mm 

- ilość listków 20 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

30.  LINIAŁ KRAWĘDZIOWY LUB POWIERZCHNIOWY, 100 mm – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- liniał krawędziowy lub powierzchniowy 

- materiał stal hartowana chromowana 

- uchwyt na całej długości 

- długość 100 mm 

- norma DIN 874/00 klasa 00 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

 



31.  CZUJNIK ZEGAROWY – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- zakres pomiaru: 0-50 mm 

- rozdzielczość 0,01 mm 

- średnica trzpienia montażowego 8 mm 

- średnica tarczy zegara min. 55 mm 

- tolerancja wg. DIN 878 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

32.  PODSTAWA DO CZUJNIKA – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- podstawa z elastycznym ramieniem lub przegubowa 

- wysokość całkowita min. 180 mm 

- podstawa magnetyczna, z rowkiem pryzmatycznym 

- wymiary podstawy 50 x 55 x 58 mm 

 
………………………………….. 

………………………………….. 



- średnica tulei mocowania czujnika 8 mm 

- siła magnesu min. 800 N 

- etui 

………………………………….. 

 

33. PŁYTKI WZORCOWE KOMPLET MAŁY, KLASA 2 (32 SZT.) – KPL. 1 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- płytki wzorcowe wykonane w wysokiej dokładności 

(określone w DIN 861, BS 4311, JIS B 7506 oraz EN ISO 

3650) 

- klasa dokładności: 2 

- ilość płytek w zestawie: 32 szt. 

- ilość płytek w poszczególnych zakresach: 

1,005 mm (1 szt.) 

1,01 – 1,09 mm (9 szt. narastająco co 0,01 mm) 

1,10 – 1,90 mm (9 szt. narastająco co 0,10 mm) 

1,00 – 9,00 mm (9 szt. narastająco co 1,00 mm) 

10,00 – 30,00 mm (3 szt. narastająco co 10,00 mm) 

50 mm (1 szt.) 

- certyfikat kalibracji (sprawdzenia) 

- drewniana skrzynka 

  Wraz z zestawem do pielęgnacji płytek wzorcowych należy 

dołączyć: płyn do usuwania niedoskonałości powierzchni 

pomiarowej; pincetę do chwytania cienkich płytek; mieszek 

do zdmuchiwania pyłu z powierzchni pomiarowej; 

ściereczkę do wycierania rdzy, oleju ochronnego i 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 



zanieczyszczeń; matę ze sztucznej skóry do rozkładania 

płytek; butelkę  ze środkiem czyszczącym; rękawiczki 

 

34.  PŁYTKI WZORCOWE KOMPLET DUŻY, KLASA 2 (122 SZT.) – KPL. 1 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- płytki wzorcowe wykonane w wysokiej dokładności 

(określone w DIN 861, BS 4311, JIS B 7506 oraz EN ISO 

3650) 

- klasa dokładności: 2 

- ilość płytek w zestawie: 122 szt. 

- ilość płytek w poszczególnych zakresach: 

1,0005 - 1 szt. 

1,001-1,009 - 9 szt. (przyrost co 0,001 mm) 

1,01-1,49 mm - 49 szt. (przyrost co 0,01 mm) 

1,6-1,9 mm - 4 szt. (przyrost co 0,1 mm) 

0,5-24,5 mm - 49 szt. (przyrost co 0,5 mm) 

30-100 mm - 8 szt. (przyrost co 10 mm) 

25-75 mm - 2 szt. (przyrost co 50 mm) 

- certyfikat kalibracji (sprawdzenia) 

- drewniana skrzynka 

Wraz z zestawem do pielęgnacji płytek wzorcowych należy 

dołączyć: płyn do usuwania niedoskonałości powierzchni 

pomiarowej; pincetę do chwytania cienkich płytek; mieszek 

do zdmuchiwania pyłu z powierzchni pomiarowej; 

ściereczkę do wycierania rdzy, oleju ochronnego i 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 



zanieczyszczeń; matę ze sztucznej skóry do rozkładania 

płytek; butelkę ze środkiem czyszczącym; rękawiczki. 

 

35.  ZESTAW TRZPIENIOWYCH SPRAWDZIANÓW GWINTÓW KOMPLET M3-M12 – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- zestaw sprawdzianów gwintowych trzpieniowych z 

hartowanej stali 

- typ: dwugraniczny (GO i NOGO) 

- tolerancja gwintu: 6H 

- zgodność z normami: DIN 13 

- zawiera sprawdziany: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - 

M12 mm (7 sztuk) 

- produkowane zgodnie z normą DIN 2280 

- drewniana skrzynka / etui ochronne 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

36.  ŚREDNICÓWKA MIKROMETRYCZNA – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 



I II III 

- zakres pomiaru min.: 50-100 mm 

- podziałka chromowana 

- powierzchnie pomiarowe z węglików 

- rozdzielczość 0,01 mm 

- w zestawie: głowica mikrometryczna, sprawdzian 

ustawczy, przedłużki 

- wykonanie zgodne z normą DIN 863 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

37.  GŁĘBOKOŚCIOMIERZ MIKROMETRYCZNY – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- zakres pomiaru 0-100 mm 

- podziałka chromowana 

- końcówka o kształcie sferycznym 

- długość podstawy 63 mm 

- rozdzielczość 0,01 mm 

- w zestawie trzpienie wymienne 4 szt. 

- wykonanie zgodne z normą DIN 863 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

 

 



38.  WAŁECZKI POMIAROWE (91 SZT.)  – KPL. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- zestaw wałeczków pomiarowych 91 szt. 

- wykonanie stal hartowana, szlifowana, docierana 

- zakres pomiaru 1,0-10,0 mm 

- stopniowanie co 0,1 mm 

- wałeczki w tolerancji +/- 0,004 L=50 mm 

- wykonanie zgodne z normą DIN 2269 

- skrzynka drewniana 

Uchwyt do wałeczków: 

- strona przechodnia i nieprzechodnia 

- zakres min. 1,0-10 mm 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

39.  UCHWYT DO MIKROMETRÓW Z REGULACJA KĄTOWĄ – SZT. 5 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 



- stabilny stojak do mocowania mikrometrów na stole 

pomiarowym 

- dla mikrometrów o zakresie pomiarowym do 150 mm 

- wykonany ze stali 

- z regulowanym kątem nachylenia 

- waga min. 1.1 kg 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

40.  MIKROMETR ANALOGOWY DO POMIARÓW GWINTÓW ZEWNĘTRZNYCH – SZT. 1 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- zakres pomiaru: 0-25 mm 

- bęben i tuleja chromowane 

- tuleja ze sprzęgłem ciernym 

- wymienne końcówki pomiarowe 

- zestaw końcówek 0,4-7,0 

- rozdzielczość 0,01 mm 

- wykonanie zgodne z normą DIN 863 

- etui                                                                                                                                              

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

41.  MIKROMETR ANALOGOWY DO POMIARÓW GWINTÓW ZEWNĘTRZNYCH – SZT. 1 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 



(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- zakres pomiaru: 25-50 mm 

- bęben i tuleja chromowane 

- tuleja ze sprzęgłem ciernym 

- wymienne końcówki pomiarowe 

- rozdzielczość 0,01 mm 

- wykonanie zgodne z normą DIN 863 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

42.  MIKROMETR ANALOGOWY DO POMIARÓW GWINTÓW ZEWNĘTRZNYCH – SZT. 1 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- zakres pomiaru: 50-75 mm 

- bęben i tuleja chromowane 

- tuleja ze sprzęgłem ciernym 

- wymienne końcówki pomiarowe 

- rozdzielczość 0,01 mm 

- wykonanie zgodne z normą DIN 863 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 



43. ZESTAW WYMIENNYCH KOŃCÓWEK DO POMIARU GWINTÓW – SZT. 1 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- zestaw końcówek do mikrometru zewnętrznego 

- do gwintów metrycznych 60° 

- zakres 0,4-7,0 mm 

- zestaw zawiera pary końcówek: 0.4-0.5, 0.6-0.9, 1-1.75, 

2-3, 3.5-5, 5.5-7 mm 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

44.  ZESTAW WYMIENNYCH KOŃCÓWEK DO POMIARU GWINTÓW – SZT. 1 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- zestaw końcówek do mikrometru zewnętrznego 

- gwint 60° UN, UNC, UNF, 

- skok gwintu 64-3,5 

 
………………………………….. 

………………………………….. 



- zestaw zawiera pary końcówek: 64-48, 44-28, 24-14, 13-

9, 8-5, 4,5-3,5 

- etui 

………………………………….. 

 

45.  ZESTAW WYMIENNYCH KOŃCÓWEK DO POMIARU GWINTÓW – SZT. 1 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- zestaw końcówek do mikrometru zewnętrznego 

- do gwintów Whitworth 55° 

- skok gwintu 60-3,5 

- zestaw zawiera pary końcówek: 60-48, 48-40, 40-32, 32-

24, 24-18, 18-14, 14-10, 10-7,0, 7,0-4,5, 4,5-3,5 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

46.  WYSOKOŚCIOMIERZ TRASERSKI 0-300mm – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 



- wykonany ze stali specjalnej 

- podstawa, min. 110 x 60 mm 

- podziałka chromowana na mat 

- ze śrubą dokładnej regulacji 

- zakres pomiaru: 0-300 mm 

- rozdzielczość 0,02 mm 

- w zestawie: wysokościomierz, końcówka traserska 

- wykonanie zgodne z normą DIN 862 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

47.  WYSOKOŚCIOMIERZ CYFROWY TRASERSKI – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- wykonany ze stali specjalnej 

- podstawa, min. 110 x 60 mm 

- ze śrubą dokładnej regulacji 

- zakres pomiaru: 0-300 mm 

- rozdzielczość 0,01 mm 

- przycisk zerowania 

- funkcja Hold 

- wynik podany w milimetrach lub w calach 

- ABS/INC 

- w zestawie: wysokościomierz, końcówka traserska 

- wykonanie zgodne z normą DIN 862 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 



48.  MIKROMETRY CYFROWE DO POMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH – SZT. 12 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- zestaw mikrometrów elektronicznych 

- powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych 

- z zaciskiem i grzechotką 

- zakres pomiarowy zestawu 0-100 mm 

- rozdzielczość 0,001 mm 

- wysokość znaków wyświetlacza min. 8 mm 

- automatyczne ON/OFF 

- funkcja ABS/INC 

- zamiana mm/cale 

- reset 

- sprawdzian nastawczy, baterie 

- wykonanie zgodne z normą DIN 863 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

49.  PRYZMY V PARA-2 szt. 75x40x40mm DLA ŚREDNICY 5-40mm – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 



(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

I II III 

- wymiar: 75x40x40 mm 

- wykonanie stal specjalna, hartowana 

- wykonywane parami 

- rowki: 90° 

- dokładność 0,008 mm 

- na wałek 5-40 mm 

- dostarczane parami w komplecie z zaciskami mocującymi 

- wykonanie zgodne z normą DIN 876/0 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

50.  PRZYMIAR PÓŁSZTYWNY 150mm – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- przymiar półsztywny 

- wykonanie stal nierdzewna, powierzchnia matowa, bez 

połysku 

- zakres pomiaru: 0-150 mm 

- podziałka górna i dolna 1 mm 

- odczyt skali od lewej do prawej 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 



- wykonanie zgodne z normą DIN 2004/22/ECII 

 

51.  PRZYMIAR PÓŁSZTYWNY 200mm – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- przymiar półsztywny 

- wykonanie stal nierdzewna, powierzchnia matowa, bez 

połysku 

- zakres pomiaru: 0-200 mm 

- podziałka górna 0,5 mm 

- podziałka dolna 1 mm 

- odczyt skali od lewej do prawej 

- wykonanie zgodne z normą DIN 2004/22/ECII 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

52. PRZYMIAR PÓŁSZTYWNY 300mm – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 



- przymiar półsztywny, wym. 330x25x1 mm 

- wykonanie stal nierdzewna 

- zakres pomiaru: 0-300mm/0-12" 

- podziałki: podziałka na górze 1/64", 1/32" i 1/16", na dole 

1/2mm i 1 mm 

- dokładność +/- 0,11 mm 

- odczyt skali od lewej do prawej 

- wykonanie zgodne z normą DIN 2004/22/ECII 

-  

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

53.  ŚREDNICÓWKA MIKROMETRYCZNA TRÓJPUNKTOWA 6-12mm – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- zestaw średnicówek 3-punktowych analogowych 

- zakres pomiaru: 6-12 mm 

- rozdzielczość 0,001 mm 

W zestawie: 

średnicówka - zakres Ø 6-8 mm 

średnicówka - zakres Ø 8-10 mm 

 średnicówka - zakres Ø 10-12 mm 

- ze sprzęgłem ciernym grzechotka 

- powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych 

- w zestawie z pierścieniami wzorcowymi 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

 

 



54.  PRECYZYJNA ŚREDNICÓWKA CZUJNIKOWA ELEKTRONICZNA 18-160mm – SZT. 1 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- Precyzyjna średnicówka czujnikowa z czujnikiem 

elektronicznym 0,01 mm 

- Matowochromowana 

- Zakres pomiaru 18 – 160 mm 

- Zawartość 18 -35 mm, 35 – 50 mm, 50 -160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

55.  PRECYZYJNA ŚREDNICÓWKA CZUJNIKOWA ANALOGOWA 18-160mm – SZT. 1 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- Precyzyjna średnicówka czujnikowa z czujnikiem 

analogowym 0,01 mm  

- Matowochromowana  

- Zakres pomiaru 18 - 160 mm   

 
………………………………….. 

………………………………….. 



- Zawartość 18 -35 mm, 35 - 50 mm, 50 -160 mm                                                                                                                                                                                               ………………………………….. 

 

56.  WZORCE CHROPOWATOŚCI PORÓWNAWCZE – KPL. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 

- zestaw wzorców chropowatości powierzchni - 30 szt. 

- wzorce wykonane z materiału odpornego na korozję 

- wykonane zgodnie z ISO 2632 

- dokładność: +20% ~ -25%, Ra <=0,1µm 

- dokładność: +12% ~ -17%, Ra >0,1µm 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

57.  WZORCE KĄTÓW – SZT. 3 

Opis urządzenia (przedmiotu) w tym oczekiwane 

parametry wartości minimalne  dotyczące przedmiotu 

zamówienia 

Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne 

do weryfikacji 

(W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” 

Zamawiający uzna, że oferowane parametry są 

identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I) 

Nazwa, typ, model lub numer 

katalogowy oferowanego 

urządzenia (przedmiotu) 

- informacje niezbędne 

do weryfikacji 

I II III 



- wzorzec kątów 

- materiał stal odporna na korozję 

- zakres pomiaru 1-45° 

- dokładność +/- 30' 

- ilość ostrzy 18 

- etui 

 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

 

 

 

…………………………………………. 

(podpis upełnomocnionego(ych) 

przedstawiciela (i) Wykonawcy 

 

Instrukcja wypełnienia: 

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki w tabelach w kolumnie II i kolumnie III:  

1) „Opis oferowanego urządzenia - informacje niezbędne do weryfikacji. (W przypadku wpisania w kolumnie II słowa „TAK” Zamawiający uzna, 

że oferowane parametry są identyczne lub lepsze z wymaganymi w kolumnie I)” 

2) „Nazwa, typ, model lub numer katalogowy oferowanego urządzenia (przedmiotu) - informacje niezbędne do weryfikacji” 

UWAGA: 

Zamawiający informuje, że niezłożenie wraz z ofertą wypełnionej i podpisanej specyfikacji technicznej narzędzi i urządzeń skutkować będzie 

odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza narzędzia i urządzenia o parametrach lepszych niż opisane w kolumnie I niniejszego załącznika. 

 

 


