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Pytania i odpowiedzi – dostawa 6 sztuk przetworników ciśnienia 

Pytanie 1: Czy jest możliwość wydłużenia terminu realizacji np. do 16 tygodni lub innego dłuższego 

okresu? 

Odpowiedź 1: Nie ma takiej możliwości. Maksymalny czas na dostawę przetworników wynosi 12 

tygodni licząc od momentu wysłania zamówienia. 

Pytanie 2: W tabeli 1 punkty A9 i B9 mówią o zakresie kompensacji temperaturowej nie podając 

wymaganego zakresu minimum – czy mogą Państwo uściślić/podać wymagana przez Was zakres 

kompensacji temperaturowej? 

 
Odpowiedź 2: Nie ma ściśle określonego wymagania co do zakresu, w jakim ma być kompensowana 

temperatura. Najlepiej by było, gdyby był to cały zakres działania przetworników. Jeżeli nie  

są Państwo w stanie dostarczyć takich czujników, to proszę podać maksymalny zakres,  

w jakim temperatura może być kompensowana.  

Pytanie 3: W zapytaniu jest mowa o gwarancji, kiedy rozpoczyna się jej okres, lecz nie jest 

sprecyzowana długość okresu gwarancyjnego. Czy okres 12-miesięczny jest na Państwa 

akceptowalny? 

Odpowiedź 3: Proszę określić w ofercie jak długi okres gwarancyjny mogą Państwo zapewnić. Nie 

ma wymagania co minimalnej długości okresu gwarancyjnego. 

Pytanie 4: W tabeli 1 dla obu typów czujników podajecie Państwo zakresy ciśnienia: 0…350bar, 

0…200bar i 0…50bar. Proszę o informację, czy ma to być 

a. pomiar ciśnienia absolutnego (wersja ABSOLUT)? 

b. pomiar ciśnienia względem aktualnego w miejscu pomiaru ciśnienia atmosferycznego 

(wersja GAGE)? 

c. pomiar ciśnienia względem ciśnienia atmosferycznego zamkniętego w fabryce 

podczas produkcji (wersja SEALED GAGE)? 

 

Odpowiedź 4: Ma to być pomiar ciśnienia względem aktualnego w miejscu pomiaru ciśnienia 

(otoczenia), czyli tzw. pomiar ciśnienia względnego.  

Pytanie 5: W Tabeli 1 podajecie Państwo zakresy temperaturowe pracy dla otoczenia i dla medium – 

czy  

w przypadku zaoferowanie czujnika, którego zakres pracy zaczynałby się od -54C uznacie Państwo, 

że warunek jest spełniony, czy nie? 
 
Odpowiedź 5: Wymagania dzielą się na wymagania typu obligatoryjne oraz wymagania z podaną 

wagą punktową. Wymaganie odnośnie zakresu temperaturowego jest wymaganiem z podaną wagą 

punktową. Oznacza to, że jeżeli nie są Państwo w stanie zapewnić przetworników pracujących  

w zakresie: -55 °C … +135 °C to proszę podać, w jakim zakresie mogą pracować Państwa produkty  

i na tej podstawie zostanie przydzielona odpowiednia ilość punktów (w tym przypadku maksymalnie 

5).  

Pytanie 6: Żebyśmy mogli złożyć Państwu ofertę, potrzebujemy informacji odnośnie tego, jak i gdzie 

czujniki będą używane i/lub testowane? 
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Odpowiedź 6: Czujniki będą używane jako części stanowiska testowego. Stanowisko testowe nie 

będzie dedykowane do żadnego produktu ani projektu, będzie ono ogólnego przeznaczenia. Czujniki 

będą mierzyć i przetwarzać ciśnienie w układzie hydraulicznym w stanowisku testowym. 

Pytanie 7: Kto będzie użytkownikiem końcowym? 

Odpowiedź 7: Użytkownikiem końcowym będzie UTC Aerospace Systems Wrocław.  

 

 


