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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2020/STER CPP/ZK 

z dnia 05 maja 2020 r. 

 

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów z grupy „Automatyka przemysłowa” wg 
dokumentacji technicznej Zamawiającego celem skonstruowania urządzenia sterującego stanowiska testowego I 

(sprzężenia zwrotnego) oraz stanowiska testowego II (testowanie uszczelnień). 
 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA do treści Zapytania ofertowego 

Zgodnie z treścią postanowień Zapytania ofertowego rozdział XI ust. 3: 

 

1. Zainteresowany (Wykonawca) skierował do Zamawiającego następujące pytanie: 

 

W nawiązaniu do poniższego mam pytanie do ZO 4/2020/STER CPP/ZK  odnośne : 

Termometr o parametrach: · PT100 Ø6 mm, L – 50 mm, · gwint przyłączeniowy - G1/2'', · z przetwornikiem 
4 - 20 mA 
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1. Jaki ma być zakres temperatury? 

2. Ze względu na małe Ø6mm musielibyśmy zostawić czujnik z wkładem przelotowy. Taki czujnik potrzebuje 
dodatkowo osłony. Pytanie czy  w instalacji jest taka osłona czy mamy ten czujnik w tę osłonę zaopatrzyć? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na skierowane przez Zainteresowanego (Wykonawcę) w dniu 08 maja 2020 roku 

wskazane w pkt. 1 powyżej: 
 

1) Zakres temperatury: -50 ÷ +150°C  

(niniejszy parametr temperatury Zamawiający dodał do Szczegółowego opisu Przedmiotu zamówienia – 

niebieską czcionką – w związku z czy opublikowano zmianę treści Zapytania). 

2)      W instalacji nie ma osłony. Proszę przewidzieć osłonę wg wytycznych: 
Średnica: Ø6 mm, 
Długość: L - 50 mm, 

Gwint przyłączeniowy: G1/2’’ 
 

2. Zainteresowany (Wykonawca) skierował do Zamawiającego następujące pytanie: 

 

W nawiązaniu do poniższego mam jeszcze jedno pytanie do ZO 4/2020/STER CPP/ZK odnośne : 
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Sterownik programowalny PLC o parametrach: 
· Jednostka centralna: CPU 

· Wejścia cyfrowe: 8 (24VDC), 
· Wyjścia cyfrowe: 8 (24VDC, 0,5A), 
· Wejścia analogowe: (4-20mA), 

· Interfejs: Profinet, 
· Karta Pamięci: Dedykowana do sterownika, 
· Panel HMI 4": Kompatybilny ze sterownikiem, 
· Kompatybilny z oprogramowaniem TIA Portal 

 

Jak pamięć? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na skierowane przez Zainteresowanego (Wykonawcę) w dniu 08 maja 2020 roku 
wskazane w pkt. 2 powyżej: 
Zamawiający wskazuje, odpowiednia będzie do Sterownika: Karta pamięci flash dedykowana dla 

sterownika programowalnego PLC o pojemności zapisu danych w przedziale od 4MB do 2 GB. 

(niniejszą informację co do określenia Karty pamięci Sterownika, Zamawiający opublikował także w 
ramach zmiany treści Zapytania). 

 

3. Więcej pytań w powyższym zakresie nie zgłoszono. 
4. Niniejsze podlega ogłoszeniu w bazie konkurencyjności: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego 
www.botatechnik.pl 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.botatechnik.pl/

