
                            
 
 
 

13.09.2019 Kraków 

 

Do uczestników postępowania 

Dotyczy ogłoszonego zapytania ofertowego nr 01/CBR-Suwnica badawcza/2019 z dnia 14.08.2019r. 

na: „Dostarczenie, instalacja, uruchomienie urządzenia badawczego w formie suwnicy do badania 

elektrycznych gumowych przewodów giętkich do aplikacji mobilnych”. 

 

W związku z otrzymaniem pytań drogą telefoniczną dnia 10.09.2019r. poniżej przedstawiamy 

pytania wraz z odpowiedziami.  

Pytanie do zapytania: 1197304 

1. Czy torowisko wchodzi w skład przedmiotu zapytania? 

2. Na jakiej wysokości mają znajdować się wózki kablowe do aplikacji festoon. 

3. Czy dla aplikacji festoon powinny być zastosowane między wózkami kablowymi  

linki/łańcuchy zabezpieczające przed zniszczeniem przewodu. 

4. Czy dla aplikacji - koło monospiralne siła nawijania kabla na bęben powinna odpowiadać 

wartościom maksymalnych obciążeń rozciągających podanych w bazie konkurencyjności dla 

poszczególnych przekrojów (Pytanie i odpowiedz 27 08 2019)? 

5. Czy do obsługi suwnicy badawczej muszą być zaoferowane pomosty serwisowe, czy może być 

zastosowane inne rozwiązanie? 

6. Czy suwnica badawcza powinna mieć rozwiązania na wypadek zaistnienia skrajnych 

warunków atmosferycznych w postaci: oblodzenia, dużego opadu śniegu? 

 

Odpowiedź do punktu 1. Tak, torowisko wchodzi w skład przedmiotu zapytania.  

Jednym z elementów suwnicy badawczej jest kompletne torowisko, które będzie posadowione na 

płycie fundamentowej (fundament nie jest przedmiotem zapytania ofertowego). Torowisko powinno 

zawierać wszystkie niezbędne elementy potrzebne do zamontowania oraz bezpiecznego poruszania 

się suwnicy badawczej z wymaganymi parametrami. Uwaga zgodnie z treścią zapytania ofertowego, 

badania prowadzone na suwnicy badawczej będą odbywały się bez ciągłego nadzoru operatora.  

Odpowiedź do punktu 2. Wózki kablowe do aplikacji festoon powinny się znajdować na wysokości 

minimum 4,5 m liczonych od poziomu fundamentu. 

Odpowiedź do punktu 3. Tak, między wózkami kablowymi w aplikacji festoon powinny być 

zastosowane linki lub łańcuchy lub inne rozwiązanie, które zabezpieczają badane przewody przez 

zniszczeniem. 

Odpowiedź do punktu 4. Nie, podane w zapytaniu ofertowym/pytanie i odpowiedz 27 08 2019 

maksymalne obciążenia rozciągające przewodów wskazują jedynie wartości krytyczne, przy których 

dany kabel może ulec trwałemu odkształceniu. Praca aplikacji powinna być tak zaprojektowana, aby 

w żadnym momencie zwijania i rozwijania na koło monospiralne badany przewód nie osiągnął 
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wyższej wartości sił rozciągających niż podanych: w bazie konkurencyjności załącznik Pytania i 

wyjaśnienia: Pytanie i odpowiedz 27 08 2019.  

Siły nawijania i rozwijania powinny umożliwiać płynne i równomierne nawijanie kabla na koło 

monospiralne bez nadmiernych naprężeń prowadzących do odkształcenia badanego kabla. 

Wartości sił występujących w aplikacji powinny być tak dostosowane, aby przewód w sposób 

opowiadający standardom w suwnicach portowych zwijał się i rozwijał. Dotyczy to również aplikacji: 

festoon i chain. 

Odpowiedz do punktu 5. Suwnica badawcza może być wyposażona w pomosty serwisowe lub inne  

alternatywne rozwiązania, które zapewnią wymianę przewodów lub elementy aparatury badawczej 

zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym. Przy każdej aplikacji muszą być zastosowane takie 

rozwiązania, aby personel obsługujący (maksymalnie dwie osoby) miał możliwość samodzielnej 

wymiany kabli i elementów aparatury badawczej przy wykorzystaniu zasobów znajdujących się na 

terenie Zakładu (wózek widłowy) lub rozwiązania, w które będzie wyposażona suwnica badawcza np. 

wyciągarki mechaniczne.  

Odpowiedz do punktu 6. Nie, oferent nie przewiduje pracy suwnicy badawczej w przypadku 

występowania skrajnych warunków atmosferycznych. 
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