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Slupsk, dnia 25.01 .2017 r.

przetargu nieograniczonego pn.: ,rWymiana rvyeksploatowanych

czgsci

i akumulator6w w zasilaczaeh marki StarUPS" - nr sprawy 02lPNl20t1-

I'

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zam6wieri publicznych Zamawiajqcy przekaztje he56
zapytafi dotyczqcych zapis6w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wraz z wyjasnieniami.
W przedmiotowym postgpowaniu wplyngty nastgpuj 4ce zapytania:

Pytanie nr 1:

,rProsimy o podanie roku produkcji lub instalacji eksploatowanych jednostek UPS
w celu prawidlowego doboru material6w eksploatacyjnych i czgsci zamiennych."
Odp. Zamawiajgcego:
Rok produkcji 2009 r.
Pvtanie nr 2:
,rW avi4zku z opisem z.awaftym w pkt. 3 SIWZ i szerokim zakresem koniecznych kosztownych
wymian material6w eksploatacyjnych i czgSci zamiennych w zasilaczach UPS (komplet
kondensator6w DC i AC, komplet wentylator6w, komplet akumulator6w, pfff PSU i SNBBYP)
prosimy o wyja$nienie, czy Zamawiaj4cy w ramach wymiany dopuszcza dostawg 2 szt. nowych
zasilaczy UPS l60kVA o parametrach r6wnowa:2nych lub lepszych od eksploatowanych, z
odpowiedni4 bateri4 akumulator6w o wymaganym czasie podtrzymania (ie2eli tak, prosimy
ewentualnie o potwierdzenie wymogu czasu minimalnego w minutach przy obci4zeniu w kW). W
rwi4zku z zakresem niezbgdnej wymiany wszystkich element6w eksploataryjnych i czgsci
zamiennych UPS oraz bior4c pod uwagg okres eksploatacj i zasilaczy UPS i szybki postgp
technologiczny od momentu instalacji wymiana zasilac4r UPS moze byd korrystniejsza dla
Zamawiajqcego, zar6wno z punktu widzenia technicznego jak i finansowego, a takhe jeheli chodzi o
dalsze koszty eksploatacyj ne.o'
Odp. Zamawiajqcego:

w ramach wymiany dopuszcza dostawq 2 szt, nowych zasilaczy t PS l60kVA
parametrach r6wnowainych lub lepszych od obecnie eksploatowanych zasilaczy
z odpowiedni4 bateri4 akumulator6w o min. czasie podtrzymania 15 minut przy obci42eniu
ZamawiajQcy

o

128 kW.

W przypadku dostawy nowych zasilaczy wykonawca
uruchomienia i przeszkolenia personelu zamawiaj4cego

zobowi4zany bgdzie do podlqczenia,
oraz wykonania wszystkich cz,ynno5ci
niezbgdnych do prawidlowego funkcjonowania arz4dzerfi zgodnie z ptzeznaczeniem - wszystkie
te czynno5ci naleiry uwzglgdnid w cenie oferty.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wieri publicznych Zamawiaj4cy informuje o
dokonaniu zmiany w tre$ci SIWZ w nastgpujecym zakresie:

Zamawiaiqcy ryykre3la z pkt. 7 tabeli ,rGwarancja i serwis" formulana asortymentowoiloSciowego zmrot ,rzgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych"

Powyisza informacja zostala zamieszczona

na stronie internetowej Zamawiajqcego

w dniu 25.01.2017 r.
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