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Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Zakup i montaż urządzenia podtrzymującego napięcie UPS dla serwerów i stanowisk operatorskich  

w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach”, znak: AG-I.272.1.13.2017. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017. poz. 1579), w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

W Specyfikacji urządzenia zamawiający wymaga : Kompatybilność elektromagnetyczna wg IEC/EN 62040-2: 2006 

klasa odporności - C3, klasa emisji - C3, czy zostanie dopuszczone urządzenie z klasą odporności i emisji C2 ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że  zasilacz UPS będzie umieszczony w serwerowni Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego, w bezpośrednim sąsiedztwie dedykowanej centrali telefonicznej i wielu specjalistycznych urządzeń 

telekomunikacyjnych gwarantujących niezakłóconą pracę CPR. Dlatego kompatybilność elektromagnetyczna 

zasilacza UPS została założona na poziomie C3 (niepodatność na możliwe czynniki zakłócające), zarówno w klasie 

odporności jak i w klasie emisji. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia w klasie C2. 

Pytanie 2: 

Ponieważ gwarancję i obsługę serwisową, a także wszystkie prace instalacyjne i montażowe, wraz  

z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej pragniemy zlecić serwisowi dostawcy, czy jest możliwe 

przedstawienie referencji serwisu producenta, a nie wykonawcy ?  Ze względów proceduralnych oferent nie jest  

w stanie stworzyć konsorcjum z wybranym producentem, ponieważ ten statutowo nie obsługuje klientów 

końcowych.  Analogicznie osoba posiadająca uprawnienia budowalne w wymaganym zakresie byłaby 

pracownikiem serwisu producenta, a nie wykonawcy.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje ,że ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na 

etapie badania i oceny ofert.  

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017. poz. 1579) „Wykonawca może 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz  

w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów …” 

 

Pytanie 3: 

Czy zamawiający WYMAGA urządzenia o współczynniku mocy PF = 1 (30 kVA. 30 kW) – w dokumentacji użyte 

jest stwierdzenie „zakładana konstrukcja ze współczynnikiem PF = 1)? Prosimy o doprecyzowanie mocy czynnej 

urządzenia UPS.  

 



Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga urządzenia UPS o współczynniku mocy Pf=1, czyli mocy czynnej 30 kW. 

Pytanie 4: 

Prosimy o określenie dla jakiej mocy czynnej  (w kW) jest przewidziane podtrzymanie zasilania na czas 60 minut. 

Brak dookreślenia tego parametru powoduje dowolność w doborze baterii.  

Odpowiedź: 

Czas podtrzymania zasilania Zamawiający określa na 60 minut, przy pełnym obciążeniu (30 kW mocy czynnej).    

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017. poz. 1579) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 

 

1. W rozdziale XXI ust. 1 - 3 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

Było:  

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

Budynek A, pokój 332 (Sekretariat), w terminie do 27 września 2017 roku, do godziny 11.30.  

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Budynek A, pokój 332  

oraz opisana:  

„Zakup i montaż urządzenia podtrzymującego napięcie UPS dla serwerów 

 i stanowisk operatorskich w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach”  

Nie otwierać przed dniem 27 września 2017 roku, godz. 12.00. 

a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 września 2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332. 

 

Jest: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

Budynek A, pokój 332 (Sekretariat), w terminie do 29 wrzesień 2017 roku, do godziny 11.30.  

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Budynek A, pokój 332  

oraz opisana:  

„Zakup i montaż urządzenia podtrzymującego napięcie UPS dla serwerów i stanowisk 

operatorskich w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach”  

Nie otwierać przed dniem 29 września 2017 roku, godz. 12.00. 

 a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 września 2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332 

 



Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia 

ofert.  

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia w BZP oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.  

 


