
ZP-2380-366-85/3544/2017    Katowice dnia 11.10.2017 r.

Egz. pojedynczy

Zespół Zamówień Publicznych
KWP w Katowicach

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Dostawa i montaż systemów zasilania gwarantowanego dla KMP Tychy”  po wizji
lokalnej wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących 
wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy  zatem  o  doprecyzowanie  jaki  jest  współczynnik  mocy  odbiorów  oraz  dla  jakiego  obciążenia  
wyrażonego w kW ma być skalkulowany czas obciążenia. Zapis w specyfikacji niestety nie jest jednoznaczny.

Odpowiedź 1

Współczynnik mocy odbiorów cos fi= 0,9. Dla obciążenia 20 kW o sumie pracy autonomicznej minimum 3 
godziny.

Pytanie 2

Czy baterie do UPS-a mają zostać posadowione w dotychczasowym pomieszczeniu z bateriami czy w innym 
pomieszczeniu?

Odpowiedź 2

Baterie mają zostać posadowione w dotychczasowym pomieszczeniu.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga wymiany kabli zasilających pomiędzy RG a pomieszczeniem UPS? Jeśli tak - dla 
jakiego obciążenia docelowego mają być przewidziane kable zasilające UPS? Jaka jest ich długość i jak mają 
być prowadzone? 

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wymaga wymiany kabla pomiędzy RG a pomieszczeniem UPS-a.

Pytanie 4:

Wskazanie dokładnego typu, modelu, Part Number oraz data produkcji urządzeń z którymi nowy UPS i jego 
moduły powinny być kompatybilne.

Odpowiedź 4

Modułowe systemy UPS – ENETRONIC modular SE firmy Benning, data produkcji 2010 rok
 
Pytanie 5

Wskazanie przynajmniej  dwóch lub więcej  referencyjnych producentów UPSów, które spełniają wskazane  
przez Państwa wymagania.

Odpowiedź 5

 Według wiedzy Zamawiającego kompatybilność z systemem uzyskują urządzenia firmy Gxxxxxx Exxxxxx,
 oraz Bxxxxxx. 
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Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść SIWZ, wzoru umowy

 i formularza ofertowego poprzez dodanie do Rozdziału I SIWZ pkt 13, w § 1 wzoru umowy pkt 4 oraz pkt 18 

w załączniku nr 1 do SIWZ -formularzu ofertowym  o treści: 

Dostarczony przedmiot umowy pochodzi z legalnego kanału    sprzedaży dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Tym samym, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje,  że ulega przesunięciu termin składania

ofert na dzień 16.10.2017 r. na godzinę 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.10.2017 r. o godzinie 12:30.

W przypadku Wykonawców którzy złożyli oferty Zamawiający wymaga oświadczenia, że Wykonawca zapoznał się 

z treścią umowy ( po modyfikacji Zamawiającego) i przyjmuje je bez zastrzeżeń.  

Załączniki: Załacznik nr 1 do SIWZ-  Formularz ofertowy po modyfikacji

Wyk. 1 egz. J.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice
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