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35-011 Rzeszów 
 
 

Dot. zapytania ofertowego nr 3/1.4.1./2017 z dnia 24.03.2017 
 

Pytanie 1. 
Fragment zapytania przetargowego: 
„Maszyna hamująca wraz z sektorem o maksymalnych naprężeniach 2x50kN lub 1x100kN-1szt. 
Max. Siła hamowania 2x50kN lub 1x100kN; „ 
Treść pytania: 
Czy ma to być 2x50kN lub 1x100kN do wyboru?  , czy może możliwość hamowania 2x50kN i 1x100kN (jest to 
System dla 2 obwodów hydraulicznych ) 
 
Odpowiedź 1: 
Poprzez sformułowanie siła hamowania 2x50 kN lub 1x100kN -  Zamawiający określił, że maszynę można 
zarówno wykorzystywać jako hamownik z rozdzieleniem na dwa obwody hydrauliczne główne (w tym 
przypadku jest to 50 kN na każdy obwód) lub po złączeniu obwodów maszyna osiąga siłę hamowania 100 kN 
 
 
Pytanie 2. 
Fragment zapytania przetargowego: 
„Max. prędkość hamowania 5 km/h; 
Max. Siła ciągnięcia 2x50kN lub 1x100kN; „ 
Treść pytania:  
Czy ma to być 2x50kN lub 1x100kN do wyboru?  , czy może możliwość hamowania 2x50kN i 1x100kN (jest to 
System dla 2 obwodów hydraulicznych ) 
 
Odpowiedź 2: 
Poprzez sformułowanie siła ciągnięcia 2x50 kN lub 1x100kN -  Zamawiający określił, że maszynę można 
zarówno wykorzystywać jako hamownik z funkcją ciągnięcia z rozdzieleniem na dwa obwody hydrauliczne 
główne (w tym przypadku jest to 50 kN na każdy obwód) lub po złączeniu obwodów maszyna osiąga siłę 
ciągnięcia 100 kN. 
 
 
Pytanie 3. 
Fragment zapytania przetargowego: 
„Możliwość hamowania 3 przewodów; „ 
Treść pytania: 
W jaki sposób maja być połączone 3 obwody skoro w opisie jest 2x50kN lub 1x100kN , czy na pewno maja 
być 3 ? 
 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający wymaga by maszyna opisana w dokumentacji przetargowej miała możliwość hamowania 3 
przewodów w wiązce. Taka technologia obecnie jest wykorzystywana na budowach 400 kV w Polsce. 
 
 
Pytanie 4. 
Fragment zapytania przetargowego: 



 
„3 hydrauliczne obwody półzamknięte; „ 
Treść pytania: 
Co powinno się rozumieć pod pojęciem „półzamknięte” 
 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający poprzez określenie „półzamknięte” obwody rozumie obwody pomocnicze służące do 
podłączenia głowic synchronizujących nawijanie przewodów. 
 
 
Pytanie 5. 
Fragment zapytania przetargowego: 
Treść pytania: 
„Reduktor z 3 pozycjami (luz, małe hamowanie, hamowanie nominalne); „ 
Treść pytania: 
Reduktor na ile obwodów hydraulicznych ? 
 
Odpowiedź 5: 
Reduktor na jeden obwód hydrauliczny. 
 
 
Pytanie 6. 
Fragment zapytania przetargowego: 
„Sektory nylonowe z min. 13 rowkami; „ 
Treść pytania: 
W jaki sposób powinny być podzielone rowki ( po ile rowków na przewód )? 
 
Odpowiedź 6: 
Zgodnie z technologią firmy – przy instalacji wiązki potrójnej – przewód dolny musi posiadać min. 5 rowków, 
natomiast 2 przewody pozostałe w fazie min 4 rowki na przewód. 
 
 
Pytanie 7.  
Fragment zapytania przetargowego: 
„2)Rolki śmigłowcowe” 
Treść pytania: 
Czy wykładki rolek zewnętrznych mogą być zastąpione bardziej wytrzymałym materiałem niż neopren , który 
jest bardzo słaby ? 
  
Odpowiedź 7: 
Zgodnie z dokumentacją przetargową Zamawiający wymaga użycie neoprenu. 
 
 
Pytanie 8. 
Fragment zapytania przetargowego: 
„6)Żabki napinające „ 
Treść pytania: 
do ilu średnic mają być wkładki – każda średnica i rodzaj przewodu to inna wkładka 
 
Odpowiedź 8: 
Zgodnie z dokumentacją przetargową -  żabki napinające mają pracować z przewodami o zakresie średnic: 
18-33 mm 
 



 
 
Pytanie 9. 
Fragment zapytania przetargowego: 
„18)Platforma do mostków 1 szt. „ 
Treść pytania: 
Proszę o sprecyzowanie długości platformy i ilości elementów , ponieważ jest nieścisłość ( jest 23 m złożone 
z 6 elementów) 
 
Odpowiedź 9: 
Zgodnie z dokumentacją przetargową – platforma składa się z 5 segmentów. Długość robocza platformy 
wynosi 18m ( segment środkowy o długości 4+2m , segmenty pośrednie o długości 6m każdy), natomiast 
segmenty zewnętrzne są to drabiny płaskie o długości 2,5m wyposażone w haki. 


