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6. Do SIWZ zalqczorry jesl|

klir:nLatyzacj i, UPS6w, bypa
OdporviedZ - vr zal4czenitr

Siedlce dnia: 2019-08-09

rozdzielni elelrtrycznej oraz

ODPOWIE,DiL
na za;rytania w sprarvie SIWZ

ilzanowni P<tfislwo,

Upr:rejmie infc,rmujemy, til d<t Zamawiitj4cego wptyngita pro6ba o wyjaSr-rienne zapisu sprecyfikacji

istotnych warunk6w zam6lyierria, w postgpowaniu prowadzonyrn na podstawir: przepis6u, ustawy z

dnitt29 sficznia2004rokuPrawoZami\wieh Publicznych(tj.Dz.U.z 201[ii r.poz. 1986zpo1n.

zm,) w trybie przetargu niQogrraniczonego, na:

Drrstawa'v{razz montaiegn tl;nzech zasitaczy tlPS w p,omieszczeniu

dostawa i monfai klimafyzatora,

Tre(i ,nspomnianej proSby Jest nastgpui4r:a :

I - poniewaz Zamawiaj4cy hie podal oczekiwanej
z pro5ba o l<onieczne doproOyzowanie przy jakim
minutowe podtrzymanie?

rlocy z:asilaczaw'yra2onej w vvatach, zwreicarny sig
obci4zeniu w watach ma zostao spe.tnione 15

OdpowiedZ - 5,4kW

2 - rJzy Zamawiai4cy dopuL$ci rqczny fest baterii 'wyl<onany z panelu lcontrolnegcr L,CD lub z poziornu
oprrJ, gramow ania zar z4dzaj 4cep;o .j edno st1,l4 UP S ?

OdpowiedZ - Zlamawiaj4cry wymaga odurzEdzenia wbudowanego automalyczne,g<t terstu balerii
wylionywanego z poziomu urz,4dzenia bez poSrednictwa aplikacji zewngtrznych.

3. Czy zasilacze UPS rnajq pra,)owad jako niezaleLne urzqclzenia clzy tez ich wyjr{cia maj4 pt'acowa6 na

wsprr5ln4 szyng (praca r6wnQleg,ta UPS)?
O dpowied2 - Pnaca nisTs,l s:fna'urzqdzeh.

4. F'roszg okreSli6 minimaln4 v/yrnagan4 moc czyun4 kW dla zasilaczy UPS oraz, podai moc azynn4
kW dla kt6rej ma byi dobrana buteria zapewniaj4ca wymagany czas podtrzyurania.
OdpowiedZ - 5,4kW

5, W SIWZ jestlwymagano podlpis zpiec:zqtl<a imienn4, (l',zy zamiennie wystarczraj4cy bgdzio czytelny
podpis?
O dporvi e dZ - Z',ami ennt e ntiLeza sig p,rdpis cz:ytelny osoby upowaznionej do pcdpisania oferly

pornieszc,zenia. Proszg zaznaczyd na. nirn planou,ane miejsce: urontazu
zew nElr zzt'ty ch, zab ezp i e<:z:en ia U P S 6 w o r az n ar.y s owia6 I i n i e kab I owe.

pomieszc,zef z pIanowanyrn miejsce,rn montaZu klirnatyzacj i

7. F'noszq opisa6 dokladniej pra.c elektrycznych zwi1zanych z podl4czeniern zasilaczy UPS.
Jaka.jest dluga trasa kab , jak jest planowane ulozenie kabli (rv l:orytku po Soia.rLie, pod sufitem
podhwieszanyln, w kanale lo'wym w podlodze itp). Czy w lozdzielni elektryczriej s4 odpo'wiednie
zab ezpi eczenia, czy n al eZ5' e ck:clai? Czy o6*o4t zasilania z wyjScia UPS s4 w'ydzielorie?

Spriawg prowadzi - Anna J

trzgbska



Odpor,viedf - Z rozdzielni ef ekt'ycznej - miejsca docelourego - do PunlctLr Dystrybucji sieci
konrprtterowej naleiry polo|il I kabel sieciowy rnin l<lasy 6 s/ftp-- dlugo66 - 20 rnetr',5w. Skrzynl<a
znajdqe siq na tym samym poz:iornie. Sulit podu,ieszany na odcinl<r: korytarza. Wswn4trz rozdzielni
konieczno6d ul,rzenia korytfta kablowego na I l<abel sieci kompul.erowej. Kabel z4lkoiiczot'ty zobt
strc,n wfykiem RJ45

8, I'ros;zg o przeslanie zdjgi pornnieszczenia, rniejsc w roz,Czielniach rJo kt6rych
UPlSiy.

Odpor,viedZ - zdjgcia w zal4czeniu

9. Czy szkolenie obslugi bgpzie moZliwe w dniu
odd:uielny przyjazd?

nriirny pocll4r.:zy(

uruchomienia UPSr5w, czy teL n\\eiry uwzglgdni6

15-te.j to jest !:no:iliwo$c

godzinach roboczych (ponigdzialek -pi4tr:l< 08 - l5)?
OdpowiedZ - tak

11. l?roszg opisa6 drogg treLrlspcirtow4 zwi4zanq z wstawienienurzqc.lzei't, Czy
schcrdy, progi it.p.

OdpowiedZ - Cata trasa od drnui Izby Przyjg(, do Rozdzielni prowaclzi drog4

Odpor,viedZ - Jo2eli uruchr:,rnieute oraz szkolenie nast4pi rCo godziny
wyl<onania w t\zm samym ,Ciriu

10. lMorrta2 zasilaczy UPS wi4:ie sig z koruieczro6ci4 wylqczenia zasilania dla za\gzp)eczanycll
odbiornik6w. W zwi4zku 't-:,lym proszg o ;informacjQ czry wszystkie prace monta2ovre bgd4 mozliwe w

s4 ulrudnienia typu

bez: pro;;6w i sr;hod6w

12.Pr<>szE o informacjg na {emat budy1ft;1, kt6re mog4 byd pomocne przy rnontazu klimatyz:acji np. ile
ma pigter,
Odpowied2 - Rozdzielnia:zlrajclLrje sig na niskim parterze. Eudynek ma 5 lcondygriacjli

13.l(crrzystaj4<:zfrcmy kurlerskiej, aby dLotrzymai terminu zlozenia oferty konieczne jestje.j wyslanie
z drvu dniowym wyprzedzepiern (dwa dni robocze). W zivi4zku ztyn prosirny o przesunigcie terminu
skladania ofert, Z uwagi na naclchodz4ce Swigto najkorzystniejszy b.1iby tennin 1,1| sierpnia 6Sodzina
15.(10,

OdporviedZ - Z,amawiaj1qy nnienia termin sktadania i otwarcia ofert na dzieri l4.CtB,il0l 9r,

14.',l,asi|acze sq wyposaZong w karly konrunikacji. Czy vr ranach niniejszego postgpowanie naleiry
ulo:|yd kable steruj4ce do rrlonitorowania UPS? Je2eli tak to jakie i la jakiej trasie.!'
Odporvied2 - Z rozdzielni ,eleklryczne.j - miejsca docelowego - do Punktu Dystr.ybucji sieci
konrputerowej nalezy poloiryc I kabel sieciowy rnin klasy 6 s/ftp - cllugo66 - 20 metr',5w. Skrzyrka
znajduje siq natym samynr poz:iomie. Suflit podra,ieszany na odcinku l<orytarza. \Mg:wrr4trz rozdzielni
koniecznoSd ulozenia koryt[<a l,latrlowego na I kabel sieci kornputerowej, I(abel :zQl<oitczot'ry z obu
strc,n wtyk.iern RJ45

15. )Lasilacze L|PS s4 wypogaZone w port do podl4czenia wyl4cznilc(iw ppoz. Cz,y w zakresie
r,vylconanej instalacji majq zostai zamontowane lvyl4czniki ppoz dlazasilaczy UP[i? Jezeli tak to w
jakirn miejscu i proszg o opls trasy kablo,nej urnozliwiajqcy wycenQ,
Odpor,viedZ - vr zal<resie \ /ykonanej instaiaeji nie maj4 z:<>sta6 zamontowane wy{4pzniki ppoz dla
zas.ilaczy UPS

Informujenry,'2e zgodnie I wymogiem afi. 38 Lrst. 2 ustawy z. dnia 29 slycz:iia 11004 rolcu Prawo

Zarnrowiefi Putrlicznych (tj. D,z. U. z ll01B r. poz. 19136 'z po2n. znr.), stano,wisko Zamawiaj4cego

zos talo rozeslane do wszyst[ich wyl<onarvc6w, l<t6ry m przel<azano tilWZ.
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Spriawg prowadzi - Anna JastrZgbskil
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