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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterowników PLC oraz dronów stanowiących 

wyposażenie dla kierunków: Informatyka, Automatyka i Robotyka - Wydział Informatyki i 

Nauk o Żywności w ramach realizowanego projektu pt. „Przebudowa i adaptacja 

infrastruktury dydaktycznej, wraz z zakupem wyposażenia służącego dostosowaniu oferty 

dydaktycznej do uczestnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości 

w Łomży w procesie praktycznego kształcenia studentów”, według poniższego podziału: 
 

Zadanie 1 - Dostawa sterowników PLC 

1. Zestawy laboratoryjne sterowników PLC  - 17 szt 

Lp. Parametry, funkcjonalności 
a) Sterownik 
1. Modułowy, kompaktowy sterownik PLC klasy SIMATIC S7-1200 lub analogiczny, 

przeznaczony do zastosowania w aplikacjach przemysłowych dla systemów automatyki w 
wersji edukacyjnej. 

2. Właściwo ści:  
Zasilanie: 24V DC 
Minimalna pamięć robocza 100 kB 
Minimalna pamięć danych 4MB + opcja karta SD 

3. Zintegrowane funkcje 
Urządzenie wyposażone w szybkie liczniki na wejściach 
Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) z podtrzymaniem na co najmniej 10 dni 

4. Zintegrowane wej ścia/wyj ścia w liczbie nie mniejszej ni ż: 
Wejścia binarne 14 x 24V DC 
Wyjścia binarne  10 x przekaźnik 
Wejścia analogowe 2 x napięciowe 0-10V DC o rozdzielczości minimalnie 10 bitów (≥ 
100kOhm) 
Wyjścia analogowe 2 x napięciowe -0-10V DC prądowe 0..20mA o rozdzielczości 
minimalnie 10 bitów 

5. Obsługiwane standardy komunikacji  
TCP/IP 
ISO-on-TCP (RFC 1006) 

6. Interfejsyzintegrowane w urz ądzeniu:  
Złącze komunikacyjne typu PROFINET / Ethernet (RJ45) 
Zapewniona izolacja 
Automatyczna prędkość 
Autokrosowanie 

7. Obsługiwaneoprogramowanie:  
Oprogramowanie typu Step7 Basic (TIA Portal min. V15) 
Język LAD 
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Język FBD 
Język SCL 

8. Możliwo ść rozszerzenia sterownika  
Minimalna liczba podłączenia modułów komunikacyjnych - 3 
Możliwość podłączenia co najmniej 1 płytki sygnałowej  
Możliwość  podłączenia minimalnie 2 modułów rozszerzeń 

b) Stanowisko dydaktyczne 
9. Stanowisko dydaktyczne PLC z zadajnikami wejściowymi sygnałów cyfrowych, 

potencjometrami zadajników sygnałów analogowych, licznikiem, wyświetlaczem i złącza do 
podłączania zewnętrznych obiektów sterowania 

10. 16 zadajników wejściowych sygnałów cyfrowych 
11. 2 potencjometry zadajników sygnałów analogowych, licznik 
12. Licznik 
13. wyświetlacz 7-segmentowy 
14. złącza do podłączania zewnętrznych obiektów sterowania 
15. Stanowisko umożliwia  zamontowanie pozostałych elementów tj. sterownika PLC, panelu 

hmi, modułu wejść/wyjść binarnych 
c) Panel HMI 
16. Panel współpracujący ze sterownikiem z serii S7-1200 
17. Wyświetlacz TFT o przekątnej nie mniejszej niż 7”, panoramiczny o liczbie kolorów 64 tys. i 

rozdzielczości nie mniejszej niż 800 x 480 pikseli 
18. Elementy sterujące w postaci ekranu dotykowego 
19. Minimalna ilość dostępnej pamięci na dane nie mniej niż 10 MB 
20. Obsługa komunikacji w standardzie ETHERNET / PROFINET 
21. Minimalna liczba interfejsów: PROFINET (RJ45) x 1 ; USB x 1 
22. Urządzenie musi posiadać co najmniej 8 programowalnych przycisków funkcyjnych 
23. Minimalny stopień ochrony z przodu IP65 i IP 20 z tyłu 
24. Napięcie zasilania 24V 
25. Obsługa protokołów komunikacyjnych: MODBUS, TCP/IP, EtherNet/IP 
d) Moduł wej ść/wyj ść binarnych  
26. Moduł kompatybilny ze sterownikiem PLC podanym w pkt a) 
27. Właściwości: 

16 wejść binarnych (24V DC typu SINK/SOURCE) 
16 wyjść binarnych (przekaźnikowe 2A) 

e) Oprogramowanie  
28. Właściwości: 

Umożliwiające konfigurację sterownika PLC wyszczególnionego w pkt. a oraz panelu hmi 
wyszczególnionego w pkt. b 
Przenośny klucz licencyjny umieszczony na pamięci USB 
Pracujące minimum na systemach Windows 7 (64-bit), Windows 10 (64-bit), Windows Server 
2012R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64 bit) 

 

Zadanie 2 - Dostawa dronów 

1. Dron z mobiln ą platform ą startow ą – 5 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności 
A Dron 
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1. Zestaw składający się z drona i mobilnej platformy startowej/lądowej. Programowalny dron 
modułowy pozwalający na budowę różnych konstrukcji bezzałogowego pojazdu latającego z 
możliwością komunikacji bezprzewodowej do programowania i sterowania dronem. Moduły 
pozwalają na budowę dronów z różną liczbą wirników (max 6.).  

2. Moduł z silnikiem – sztuk 6 
3. Moduł główny ze sterownikiem  
4. Sterownik silników  
5. Czujnik odległości  
6. Żyroskop 6-cio osiowy 
7. Barometr 
8. Moduł Bluetooth 
9. Moduł zasilania oraz ładowarka z przewodem 
10. Akumulator o pojemności min 700 mAh 
11. Serwomechanizm typu micro 9 g - SG90 - 2 szt. 
12. Elementy  montażowe pozwalające zamontować czujników  
B Mobilna platforma startowa 
1. Mobilna platforma startowa pozwalająca na budowę różnych konfiguracji w tym z 

manipulatorem z chwytakiem . Sterowana niezależnie od sterowania dronem. Zawierająca 
sterownik zgodny z platformą Arduino Mega. Bezprzewodowa komunikacja z komputerem 
PC oraz urządzeniami mobilnymi. Pozwalająca na budowę konstrukcji na kołach lub na 
gąsienicach. Budowany z elementów konstrukcyjnych kompatybilnych z LEGO 

2. Silnik DC z enkoderem – 3szt. 
3. Chwytak 
4. Żyroskop 
5. Czujnik odległości 
6. Podwójny czujnik linii 
7. Adapter RJ25 
8. Moduł Bluetooth 
9. Sterownik zgodny z Arduino Mega, mikrokontroler ATmega 2560 
10. Wyzwalacz 
11. Nakładka z wyjściem RJ25 
12. Elementy konstrukcyjne - ekstrudowane aluminium, łączone śrubami, kompatybilne z LEGO 
 

 

 


