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Znak: AG.I.272.2.29.2022                                                                                Kielce, dn. 9 grudnia 2022 r. 

 

 

Informacja dla wykonawców nr 2  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie Zapytania ofertowego  

pn.: „Zakup urządzenia UPS z dostawą i montażem w serwerowni DM 13-01” znak: 

AG.I.272.2.29.2022. 

 

W związku z zadanymi pytaniami zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

 

Pytanie 1: 

Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty na UPS który posiada czas ładowania ≤5 godziny do 90% 

pojemności (od pełnego rozładowania). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie takiego urządzenia, jak również zmienia Opis 

przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do Zapytania usuwając zapis dotyczący czasu ładowania 

(maksymalnie): 3h oraz w Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu – załącznik nr 3 do Zapytania 

usuwa pozycję nr 21. 

Pytanie 2: 

Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty na UPS w klasie energetycznej sprzętu 

przeciwprzepięciowego 320J. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie takiego urządzenia, jak również zmienia Opis 

przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do Zapytania usuwając zapis dotyczący ochrony przed 

przepięciami i filtracją: (minimum) 480J oraz w Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu – załącznik 

nr 3 do Zapytania usuwa pozycję nr 16. 

Pytanie 3: 

Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty na UPS nie określając żywotności baterii. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie takiego urządzenia, jak również zmienia Opis 

przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do Zapytania usuwając zapis dotyczący żywotności baterii 

(minimum): 4 lat(a) oraz w Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu – załącznik nr 3 do Zapytania 

usuwa pozycję nr 7. 

Zmawiający informuje, że wprowadza zmiany dotyczące terminu realizacji w Projekcie umowy – Załącznik 

nr 4 do Zapytania oraz w Zapytaniu ofertowym. 

Było 

§ 2  ust. 1 

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie od dnia zawarcia umowy do 23.12.2022 r.   
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Jest 

§ 2 ust. 1 

1.  Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie od dnia zawarcia umowy do 29.12.2022 r.   

 

W konsekwencji wprowadzonych zmian zamawiający zamieszcza na BIP zaktualizowany Załącznik nr 1 

do Zapytania – Opis przedmiotu zamówienia, zaktualizowany Załącznik nr 3 do Zapytania – Specyfikacja 

techniczna oferowanego sprzętu oraz zaktualizowany Załącznik nr 4 do Zapytania – Projekt umowy. 

Jednocześnie wprowadzone zmiany stanowią integralną część treści zapytania ofertowego  

i powodują przesunięcie terminu składania ofert do dnia 13.12.2022 r. do godz. 10.00. 
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