
                                                               
                                                 Gdańsk, 21.05.2021 r. 

                 

Pytania Zainteresowanych (Wykonawców) i odpowiedzi Zamawiającego  
do Zapytania Ofertowego nr 3/2021/STER CPP/ZK opublikowanego 11 maja 2021 r., 

  
którego przedmiotem jest dostawa certyfikowanego przez Polski Rejestr Statków S.A. hydraulicznego 

agregatu zasilającego HPP wraz z niezbędnym wyposażeniem. 
 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA do treści Zapytania ofertowego 
  
Zgodnie z treścią postanowień Zapytania ofertowego rozdział IX ust. 3 Zainteresowany (Wykonawca) skierował 
do Zamawiającego następujące wnioski dotyczące zmiany terminu nadsyłania ofert w odpowiedzi na Zapytanie 
ofertowe nr 4/2021/STER CPP/ZK z dnia 11 maja 2021 r. tj.: 
 

I. Zapytanie z dnia 18.05.2021 r. 
 
„Mam kilka pytań dotyczących Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego”: 
     

1. Tabela nr 1 
 

 

 

 

 

„W tym miejscu widnieje zapis 120 bar (inaczej niż na pozostałych sekcjach).  W opisie i parametrach 
(par. A, pkt.1, pdpkt.2) ciśnienie pracy jest nastawiane w zakresie do 100bar. Czy to jest pomyłka 
pisarska czy faktycznie to ciśnienie będzie wynosiło 120 bar?” 
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, jest to pomyłka pisarska. Powinno być 80 bar.  

 
2. „Malowanie zasilacza – czy zasilacz ma zostać polakierowany na warunki morskie?” 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. 
 
3. „Elementy użyte do budowy zasilacza – czy powinny posiadać certyfikat morski? „ 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego agregat hydrauliczny ma być 
certyfikowany przez PRS. Przepisy PRS wskazują, które elementy muszą być typu uznanego przez PRS.  

 
4. „Par. A, pkt.1, pdpkt.10 – nie do końca rozumiem co ma wspólnego zabudowa czujnika niskiego 

poziomu oleju z możliwością zalania pompy od strony ssania?” 
Odpowiedź Zamawiającego: Czujnik niskiego poziomu oleju ma być zamocowany na takiej 
wysokości, żeby jego skrajne dolne położenie było powyżej portu ssącego. Sygnał skrajnego dolnego 
położenia czujnika zostanie wykorzystany jako alarm do systemu sterowania.  

 
5. „Par. A, pkt.1, pdpkt.17 – Rozumiem, że ten zawór ma być dodatkowym zabezpieczeniem linii 

ciśnieniowej pompy?” 
Odpowiedź Zamawiającego: Tak. 



                                                               
 
 

6. „Temperatura oleju – olej VG100 przy temperaturze 5degC będzie posiadał ok. 1200cSt lepkości. W 
jaki sposób zamierzają Państwo zapewnić odpowiednią temperaturę oleju do pracy? W specyfikacji 
nie ma informacji na temat podgrzewania oleju.” 
Odpowiedź Zamawiającego: Grzałki oleju należy zamontować w zbiorniku.  

 
7. „Temperatura powietrza – przy temperaturze otoczenia 45degC układ będzie wymagał dodatkowego 

chłodzenia. J.w. brak informacji w specyfikacji .” 
Odpowiedź Zamawiającego: Nie przewiduje się chłodzenia. Agregat służy do zasilania steru 
strumieniowego używanego podczas manewrów portowych. Z tego względu jest używany 
jednorazowo nie dłużej niż 30-45minut. Dodatkowo, nie pracuje ciągle na maksymalnych 
parametrach- dopiero przy największej nastawie śruby potrzebne jest ciśnienie 80 bar.   

 

W związku z powyższymi pytaniami zmianie ulega załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, tj. 
Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, w zakresie: 

 Tabela 1 w cz. II A. 1, 3) – zmiana w Sekwencji III zgodnie z odpowiedzią w pkt 1 niniejszego pisma. 
 W cz. II A. 1,  

- do ust. 6) dodano: „Malowanie na warunki morskie”; 
- dodano ust. 24 o brzmieniu: „Zbiornik agregatu należy wyposażyć w grzałki, które w ciągu jednej 
godziny podgrzeją olej od temperatury 5°C do temperatury odpowiedniej dla pracy agregatu.” 
- dodano ust. 25 o brzmieniu: „Ze względu na krótkotrwałą pracę steru strumieniowego nie 
przewiduje się stosowania chłodnicy.” 

 W cz. II B. 1 dodano ust. 13: „Zbiornik ma być pomalowany w kolorze RAL 9005 (farba odporna na 
olej hydrauliczny). Malowanie na warunki morskie.” 

 
II. Zapytanie z dnia 20.05.2021 r. 
 
W związku z przygotowywaniem dla Państwa oferty do zapytania: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 
3/2021/STER CPP/ZK z dnia 11 maja 2021 r. Uprzejmie proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 
28.05.2021. Prośbę naszą uzasadniamy czasem oczekiwania na informacje nt certyfikacji od towarzystwa 
klasyfikacyjnego PRS oraz czasem oczekiwania na oferty na komponenty składowe. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przychyla się do wniosku Zainteresowanego (Wykonawcy) i 
przedłuża termin składania ofert do dnia 28.05.2021 r. do godz. 13.00. W związku z powyższym 
odpowiednio skorygowano termin składania ofert w Zapytaniu ofertowym. 
Więcej pytań w powyższym zakresie nie zgłoszono.  

 
Powyższe zmiany zostały wprowadzone na podstawie zapisów Roz. VIII, ust. 7 Zapytania ofertowego.  
Niniejsze podlega ogłoszeniu w bazie konkurencyjności 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego 
www.botatechnik.pl. 
 

W imieniu Zamawiającego, 

 

Lucyna Formela, Koordynator ds. rozliczeń projektów UE 


