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Zaklików, 17.12.2019 r. 

 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
NR FCN/UE/010/2019 

 
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę komory solnej w ramach projektu pt.: 
„Nowa generacja elementów złącznych dla przemysłu naftowego, gazowego  
i petrochemicznego”, którego dofinansowanie realizuje Zamawiający w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w 
przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2: 
Kredyt na innowacje technologiczne.  
 

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-1674/19 
 

1. Treść pytania: 

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia komory z regulowanym zakresem 

temperatury od temperatury otoczenia pomieszczenia, w którym znajduje się komora, do 

+50°C? Regulacja temperatury w zakresie +5° do +50°C wymaga montażu dodatkowego 

układu chłodzenia w komorze, co zwiększa koszty projektu i gabaryty urządzenia.?” 

Odpowiedź: 

„Dopuszcza się możliwość dostarczenia komory z regulowanym zakresem temperatury od 

temperatury otoczenia pomieszczenia, w którym znajduje się komora, do +50°C pod 

warunkiem spełnienia możliwości wykonywania testów korozyjnych wg PN-EN ISO 922  

i  ASTM B117”. 

2. Treść pytania: 

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia komory z deklarowanym stopniem 

wahania temperatury ±0,75°C?” 

Odpowiedź: 

„ Maksymalny. stopień wahań temperatury musi wynosić ± 0.5°C.” 

3. Treść pytania: 

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy komory z deklarowaną jednorodnością 

temperatury ±1,5°C ?” 
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Odpowiedź: 

„Dopuszcza możliwość dostawy komory z deklarowaną jednorodnością temperatury ±1,5°C” 

4. Treść pytania: 

„Czy Zamawiający może doprecyzować jaki kształt i wymiary będą miały elementy badane w 

pozycji pionowej oraz poziomej ?” 

Informacja ta pozwoli na lepsze dobranie potrzebnych przez Zamawiającego uchwytów.” 

Odpowiedź: 

„Będą to śruby o maksymalnej długości na jakie pozwoli dostarczona komora o żądanych 

wymiarach wewnętrznych: min. 550x450x400 mm” 

5. Treść pytania: 

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość eksportu danych za pomocą zewnętrznego programu, 

który rejestruje dane podczas testu? Program należy zainstalować na komputerze podłączonym 

do komory za pomocą interfejsu Ethernet?.” 

„Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie bez wydruku danych lub exportu danych ?” 

Odpowiedź: 

„Tak – dopuszczamy możliwość eksportu danych za pomocą zewnętrznego programu.  

W zapytaniu dopuszczono eksport danych bez precyzowania metody. Dopuszcza się także 

urządzenie bez konieczności wydruku danych oraz exportu danych”. 

6. Treść pytania: 

„Czy Zamawiający może doprecyzować, czy filtr wodny, to filtr zapewniający dostarczanie 

wody demineralizowanej, o odpowiednich parametrach, do prawidłowego funkcjonowania 

komory? Czy może jest to dowolny filtr, dla którego nie są określone żadne wymogi odnośnie 

przefiltrowanej wody?” 

„Czy Zamawiający dopuszcza brak filtra wody, jeśli z konstrukcji komory wynika, że nie jest on 

konieczny (wbudowany zbiornik na wodę demineralizowaną) ?” 

Odpowiedź: 

„Tak - ma to być filtr zapewniający dostarczanie do komory wody demineralizowanej lub 

dopuszcza się brak filtra wody i przewodu, jeżeli komora posiada własny zbiornik na tę wodę”. 
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7. Treść pytania: 

„Czy Zamawiający dopuszcza układ inżektorowy podawania solanki w którym regulacja 

przepływu odbywa się za pomocą ciśnienia ?” 

Odpowiedź: 

„Tak - dopuszcza układ inżektorowy podawania solanki w którym regulacja przepływu odbywa 

się za pomocą ciśnienia.” 

8. Treść pytania: 

„Czy Zamawiający dopuszcza programowanie elektroniczne z jednym programem ?” 

Odpowiedź: 

„Tak - dopuszcza programowanie elektroniczne z jednym programem pod warunkiem możliwie 

łatwego programowania cyklu badawczego”. 

                                                                                           


