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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 14/2020/STER CPP/ZK – CZĘŚĆ II 
 
 

Opis i wymogi do przedmiotu zamówienia 

CZĘŚĆ II 
Dostawa hydraulicznego agregatu zasilającego HPP  

z niezbędnym oprzyrządowaniem i środkami smarnymi  
 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia  

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa hydraulicznego agregatu zasilającego HPP 
do Stacji Prób budowanej przez Zamawiającego pod adresem Nowy Świat 38C w 
Gdańsku, 80-299.  

1.2. W skład dostawy wchodzi: 
A. Kompletny agregat hydrauliczny z czterema wyjściami zasilającymi  

o parametrach 2x21 l/min, 120 bar.  
B. Olej przekładniowy.  
C. Węże hydrauliczne ½” i ¾”.  

 
1.3. Wraz z agregatem należy dostarczyć w formie elektronicznej następujące 

dokumenty*: 
 Zaktualizowany schemat hydrauliczny powykonawczy. 
 Spis wykorzystanych komponentów oraz listę elementów eksploatacyjnych 

podlegających wymianie wraz z podaniem zalecanego czasu wymiany.  
 Instrukcje obsługi, karty katalogowe dostarczonych komponentów. 
 Instrukcja regulacji i przesterowywania elementów. 
 Certyfikaty 3.1 komponentów podlegających certyfikacji. 
 Fabryczny protokół z próby szczelności zbiornika. 

* wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim lub angielskim 
 

1.4. Testy zdawcze u Wykonawcy w obecności przedstawiciela Zamawiającego: 
 Uruchomienie agregatu i weryfikacja poprawności działania z olejem o lepkości 

kinematycznej 100 [𝑚𝑚 /𝑠] wg ISO 3104 (40°C) opisanym w punkcie 2, lit. B. 
 Próba ciśnieniowa agregatu i instalacji zabudowanej na nim przy ciśnieniu  

1,5x maksymalne ciśnienie robocze. 
 Pomiar wydatku zespołu pompowego na wyjściu z każdego portu zasilającego  

wg tabeli nr 1 przy temperaturze oleju 40°C. 
 
 

2. Wymogi techniczne  
 
A. Agregat Hydrauliczny HPP 

Opis i parametry agregatu: 
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1. Możliwość niezależnej pracy dwóch odbiorników równocześnie. Na obu 
odbiornikach mają być osiągane jednocześnie parametry co najmniej  21 
l/min i ciśnienie 120 bar. Agregat ma mieć również możliwość zasilania 
jednego odbiornika z parametrami 42l/min przy ciśnieniu 120bar.  

2. Wymagane parametry na portach wyjściowych podano poniżej w tabeli nr 1 
z podziałem na sekwencje (oznaczenia portów wg. schematu 
hydraulicznego- załącznik nr 1.1): 

 
Tabela nr 1 

Parametry  
Medium robocze:               olej ISO VG 100 
Temperatura oleju:             +10°C ÷ +70°C 
Temperatura otoczenia:     +10°C ÷ +40°C 

Sekwencja I 

(dwie pompy 
zasilają A1 i 
B1) 

A1 – 10 ÷ 42 l/min 120 bar 
B1 – 10 ÷ 60 l/min ok. 20 bar 
A2 – 0 l/min 0 bar 
B2 – 0 l/min 0 bar 

A1 – 10 ÷ 60 l/min ok. 20 bar 
B1 – 10 ÷ 42 l/min 120 bar 
A2 – 0 l/min 0 bar 
B2 – 0 l/min 0 bar 

Sekwencja II 

(pompa nr 1 
zasila A1 i B1) 

A1 – 5 ÷ 21 l/min 120 bar 
B1 – 5 ÷ 30 l/min ok. 20 bar 
A2 – 0 l/min 0 bar 
B2 – 0 l/min 0 bar 

A1 – 5 ÷ 30 l/min ok. 20 bar 
B1 – 5 ÷ 21 l/min 120 bar 
A2 – 0 l/min 0 bar 
B2 – 0 l/min 0 bar 

Sekwencja III 
A1 – 5 ÷ 21 l/min 120 bar 
B1 – 5 ÷ 30 l/min ok. 20 bar 
A2 – 5 ÷ 21 l/min 120 bar 
B2 – 5 ÷ 30 l/min ok. 20 bar 

A1 – 5 ÷ 30 l/min ok. 20 bar 
B1 – 5 ÷ 21 l/min 120 bar 
A2 – 5 ÷ 30 l/min ok. 20 bar 
B2 – 5 ÷ 21 l/min 120 bar 

Sekwencja IV 
A1 – 5 ÷ 21 l/min 120 bar 
B1 – 5 ÷ 30 l/min ok. 20 bar 
A2 – 5 ÷ 30 l/min ok. 20 bar 
B2 – 5 ÷ 21 l/min  120 bar 

A1 – 5 ÷ 30 l/min ok. 20 bar 
B1 – 5 ÷ 21 l/min 120 bar 
A2 – 5 ÷ 21 l/min 120 bar 
B2 – 5 ÷ 30 l/min ok. 20 bar 

 
3. Dopuszczalne jest użycie jednego silnika elektrycznego o maksymalnej 

mocy 15kW. 
4. Agregat ma być wyposażony w zbiornik o pojemności w zakresie 230-260l. 

Zbiornik ma być pomalowany w kolorze RAL 9003 (farba odporna na olej 
hydrauliczny syntetyczny oraz mineralny).  

5. Zbiornik ma posiadać właz rewizyjny. 
6. Rozmieszczenie podzespołów na zbiorniku powinno zapewniać dostęp 

serwisowy oraz możliwość regulacji bez konieczności posiadania 
dedykowanych narzędzi. Będzie ono podlegało akceptacji Zamawiającego.  

7. Zabudowa pomp na zbiorniku oraz czujnika niskiego poziomu oleju mają 
zapewniać pełne zalanie przewodów ssących pompy. 

8. Agregat ma posiadać płytę pionową, na której będą zabudowane manometry  
i wskaźnik zabrudzenia filtra (poz. 20 i 21 wg załącznika nr 1.2).  
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9. Manometry mają być oznaczone w sposób trwały oznaczeniami „P1, P2, 
PA1, PB1, PA2, PB2”, zgodnie z połączonymi portami. Oznaczenie może 
być umieszczone na płycie pionowej. 

10. Układ powinien zapewniać odciążony rozruch pomp, ponieważ silnik 
elektryczny będzie zasilany bezpośrednio bez regulacji obrotów.  

11. Opis i parametry rozdzielaczy (poz. 10 wg załączników): 
 Rozdzielacze sterujące mają zapewniać kontrolę przepływu na portach 

wyjściowych, 
 Rozdzielacze mają być proporcjonalne,  
 Rozdzielacze mają być wyposażone w sterowniki z możliwością 

sterowania sygnałem analogowym 4-20mA. Sterowniki mają być 
wyposażone w przewód i interfejs do ich parametryzacji. Sterowniki 
mogą być zabudowane na rozdzielaczu lub dostarczone osobno do 
montażu w szafie sterowniczej. 

 Rozdzielacze mają być jednakowe, aby można je było zamieniać, 
 Rozdzielacze mają być dopuszczone przez producenta do pracy z 

olejem o lepkości w zakresie 50-400cSt, 
 Histereza rozdzielaczy nie gorsza niż 5%, 
 Nominalny przepływ rozdzielaczy wynosi 42l/min, jednak ze względu na 

fakt zasilania siłownika dwustronnego działania o różnych objętościach 
komór to przepływ powrotny wynosić będzie 60l/min.  

 Rozdzielacze mają być przystosowane do pracy ciągłej bez chłodzenia 
przy maksymalnych parametrach zasilania (42l/min i 120bar). Jeden test 
trwa 72h, a czas przesterowania wynosi 30 sekund. Z tego powodu ma 
zostać odpowiednio dobrana wielkość rozdzielacza oraz cewek. 

 Rozdzielacze hydrauliczne w położeniu środkowym mają mieć porty A i 
B połączone z portem T. 

12. Zawory hamulcowe mają mieć ciśnienie podtrzymania co najmniej 105 bar.  
13. Maksymalne gabaryty zabudowy gotowego, w pełni uzbrojonego agregatu 

wynoszą odpowiednio wysokość 1500 mm, szerokość 1100 mm,  głębokość 
700 mm.  

14. Zamawiający oczekuje, że zastosowane rozwiązania będą sprawdzone, tj. 
zgodne z przyjętymi dobrymi praktykami inżynierskimi, zapewniające 
prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie danego zespołu, oraz że 
poprawność ich działania została sprawdzona na podobnych instalacjach o 
zbliżonym przeznaczeniu lub wymaganiach technologicznych.  

15. Jeżeli Wykonawca zidentyfikuje brak jakiegoś elementu wyposażenia 
konkretnego zespołu niezbędnego do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji 
tego zespołu, który to element nie został wymieniony w niniejszym 
dokumencie w ramach opisu Przedmiotu Zamówienia, nie zwalnia to 
Wykonawcy  z obowiązku jego/ich dostarczenia, jeżeli doświadczenia 
dobrych praktyk inżynierskich oraz prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie 
danego zespołu będzie wymagać jego/ich zastosowania. Tego rodzaju 
uzupełnienie budowy zespołu określonego w niniejszym dokumencie nie 
może być podstawą do wystąpienia Wykonawcy o uzyskanie od 
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Zamawiającego dodatkowych zleceń, albo zwiększenia wynagrodzenia z 
tytułu wykonania Przedmiotu Zamówienia.  

16. Użyte elementy elektryczne mają posiadać stopień ochrony co najmniej 
IP44. 

17. Schemat hydrauliczny wraz z wykazem elementów, stanowiące załączniki 
do niniejszego zapytania, są jedynie poglądowe dla bardziej szczegółowego 
określenia wymagań Zamawiającego. Wykonawca będzie mógł 
zaproponować inne niż opisane w niniejszym dokumencie rozwiązania 
technologiczne, konstrukcyjne oraz elementy wyposażenia agregatu, jeżeli 
podczas prowadzonych negocjacji wykaże potwierdzone w praktyce ich 
zalety i jeśli zakres takich zmian nie wykroczy poza założenia projektowe i 
eksploatacyjne. 

 
Dodatkowe wymagania w zakresie instalacji hydraulicznej agregatu: 
1. Instalacja rurowa wykonana w systemie EO-2 lub Walform. 
2. Rury zgodne z normą EN 10305-4, materiał- stal ST37.4 lub ST52.4. 
3. Rozmiar przyłączy A1 i B1 ma wynosić 22L (gwint zewnętrzny) wg DIN 2353, 

przyłączy A2 i B2 ma wynosić 15L  (gwint zewnętrzny) wg DIN 2353. 
4. Agregat do prób ma być zalany olejem przekładniowym z pkt. B. Otwarcie 

beczki oraz zalewanie oleju do agregatu ma się odbyć przy udziale 
Zamawiającego. 

5. Klasa czystości dostarczonego agregatu ma wynosić minimum 7 wg. NAS 
1638.  

6. Do transportu przyłącza oraz węże mają być szczelnie zabezpieczone 
dedykowanymi stalowymi lub plastikowymi zaślepkami. 

7. Próba ciśnieniowa instalacji hydraulicznej  ma być przeprowadzona przy 
ciśnieniu 1,5 razy większym niż ciśnienie robocze. 

8. Komponenty i porty wyjściowe powinny być oznaczone w sposób trwały 
zgodnie ze zdawczym schematem hydraulicznym. Porty wyjściowe mają 
mieć oznaczenia „A1, B1, A2 i B2”.  

9. Sugerowana dokładność filtracji 5µm (docelowo filtr powinien zapewniać 
niezawodne działanie systemu) – dopasowana do komponentu o najbardziej 
rygorystycznej klasie czystości oleju, ale nie gorsza niż 10µm. 

10. Lokalizacja portów wyjściowych podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

 
Dodatkowe wymagania w zakresie instalacji elektrycznej agregatu: 
1. Napięcie zasilania dla monitoringu, układu sterowania: 1x230V lub 24VDC. 
2. Rozdzielacze (poz. 18 i 19 wg załączników 1.1 i 1.2) mają być wyposażone  

w złącza pod wtyczki DIN 175301-803 (poprzednio norma DIN 43650)- 4 
piny.  

3. Rozdzielacze proporcjonalne (poz. 10 wg załączników 1.1 i 1.2) mają być 
wyposażone w przewody sterujące i zasilające o długości 12m każdy. 
Przewody sterujące mają być ekranowane. 
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4. Sygnał z przetworników ciśnienia i temperatury 4-20mA. Przetworniki 
wyposażone we wtyczki męskie M12 z 4 pinami.  

5. Sygnał z czujnika niskiego poziomu analogowy. Złącze pod wtyczkę DIN 
175301-803 lub wtyczkę M12.   

6. Silnik elektryczny: napięcie zasilania 3x400VAC/50Hz. 
7. Stopień ochrony silnika co najmniej IP54. 
8. Moc silnika zależna od typu pompy dla prawidłowej pracy w trybie S1, nie 

większa niż 15kW. 
 
 

B. Olej przekładniowy 
Opis i parametry oleju: 
1. Do przekładni wysokoobciążonych. 
2. Gęstość w zakresie 885-900𝑘𝑔/𝑚  w temperaturze 15°C. 
3. Lepkość kinematyczna 100±1 [𝑚𝑚 /𝑠] w temperaturze 40°C wg ISO 3104 

(ISO VG 100). 
4. Lepkość kinematyczna w zakresie 11,1-12,0 [𝑚𝑚 /𝑠] w temperaturze 100°C 

wg ISO 3104. 
5. Ma zawierać dodatki przeciwzatarciowe EP. 
6. Ma zawierać dodatki przeciw pienieniu.  
7. Ilość- 1 beczka o pojemności w zakresie 200-210l. Beczka ma być szczelna i 

być zaplombowana przez producenta.  
8. Olej w klasie czystości nie gorszej niż 10 wg NAS 1638; czystość ma być 

potwierdzona kartą przez producenta.  
 

C. Węże hydrauliczne 1” i ¾” 
Mają zostać dostarczone węże hydrauliczne wg poniższej tabeli: 
Tabela nr 2 

Numer Nazwa I-ba 
sztuk 

1 Wąż hydrauliczny ¾” L≤2500mm (H15 i H16 wg załącznika nr 1.1) 2 

2 Wąż hydrauliczny ½” L≤2500mm (H17 i H18 wg załącznika nr 1.1) 2 

3 Wąż hydrauliczny ¾” L=3000mm (H19 i H20 wg załącznika nr 1.1) 2 

4 Wąż hydrauliczny ½” L=3000mm (H21 i H22 wg załącznika nr 1.1) 2 

 
Opis węży hydraulicznych: 
1. Węże dostarczone osobno (nie połączone z agregatem). 
2. Węże w rozmiarze wg tabeli nr 2.  
3. Ciśnienie robocze- 150 bar lub wyższe. 
4. Długość węży H15, H16, H17 i H18 zostanie określona przez Zamawiającego  

w trakcie realizacji ale nie będzie dłuższa niż 2500mm/sztuka. 
5. Każdy wąż oznaczyć odpowiednią zawieszką „H15-H22”. 
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6. Węże obustronnie zakute w rozmiarze 22L (dla węży ¾”) i 15L (dla węży ½”)  
z gwintem wewnętrznym wg DIN 2353. Po obu stronach zakucia proste.  

 
 
 
Wykaz załączników: 
1.1. Schemat agregatu HPP - załącznik poufny udostępniany po podpisaniu umowy NDA 
1.2. Lista elementów do agregatu HPP - załącznik poufny udostępniany po podpisaniu umowy 
NDA 

 


