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Nr sprawy: ZP-6-20-WIŁ       Zegrze Płd., dn. 13 lutego 2020 r. 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130), ul. Warszawska 

22A, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz 

oprogramowania dla WIŁ” oznaczenie sprawy ZP-6-20-WIŁ, wpłynęły zapytania od 

Wykonawców. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami: 

 

Treść pytania nr 1: 

„Wskazany w OPZ zasilacz UPS nie spełnia wymagań SIWZ jak niżej:  

Zasilacz awaryjny UPS o następujących parametrach nie gorszych niż: 

-  moc wyjściowa (pozorna): min. 850 VA,  moc wyjściowa: (czynna): min. 425 W;  

- zakres napięcia wyjściowego: 184 - 264 V;napięcie wejściowe: 165 - 290 V  

- napięcie wejściowe: 230 V (50 Hz); 

- napięcie wyjściowe akumulatora: 230 V (50 Hz); 

- kształt napięcia wyjściowego: sinusoida symulowana; 

- czas podtrzymania dla obciążenia 50%: min. 6 min;  

- czas przełączania na UPS: 5 ms; 

- ilość gniazd wyjściowych: 230 V EU typu PL (lub Schuko) - 3 szt.;  

- automatyczna regulacja napięcia (AVR), filtrowanie EMI i RFI;  

- zabezpieczenia: przeciążeniowe, zabezpieczenie przed rozładowaniem;  

- sygnalizacja pracy zasilacza: akustyczno - optyczna (min. diodowa LED); 

- obudowa: wolnostojąca, typu Tower; (np. CyberPower UPS (850VA/425W, 3xFR, AVR) „lub 

równoważny.  

Uzasadnienie: napięcie wyjściowe akumulatora: 230 V (50 Hz); - akumulator podaje napięcie 

DC nie AC, zakres napięcia wyjściowego: 184 - 264 V; - napięcie wyjściowe podlega 

stabilizacji  w zakresie 230V +/- 10 % tj (207V-253V), inne. Prosimy o dokładne zweryfikowanie 

OPZ i  wprowadzenie stosownych poprawek.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza techniczno – 

cenowego w poz. 7 poprzez zmianę treści:  

"Zasilacz awaryjny UPS o następujących parametrach:  

- moc wyjściowa (pozorna): min. 850 VA,  moc wyjściowa (czynna): min. 425 W; 

- napięcie na wyjściach z podtrzymaniem z zasilacza: AC 230 V ± 10% (przy f = 50 Hz ± 1%); 

- kształt napięcia na wyjściach z podtrzymaniem z zasilacza: sinusoida symulowana; 

- typowy czas przełączania na pracę z zasilacza: max. 6 ms; 
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- ilość gniazd wyjściowych z podtrzymaniem z zasilacza: AC 230 V, typu FR (obowiązujące  

w Polsce lub Schuko) - 3 szt.; 

- automatyczna regulacja napięcia (AVR), filtrowanie EMI i RFI;  

- zabezpieczenia: przeciążeniowe, zabezpieczenie przed rozładowaniem; 

- czas podtrzymania dla obciążenia 50%: min. 6 min; 

- nominalne napięcie wejściowe do zasilacza z sieci energetycznej: AC  230V ± 10% (przy 

max. f = 50 Hz ± 5%);  

- wtyk zasilający UPS: typu Schuko lub FR (obowiązujący w Polsce); 

- sygnalizacja pracy zasilacza: akustyczno - optyczna (diodowa LED); 

- obudowa: wolnostojąca, typu Tower; 

np. (CyberPower UPS UT 850 EG-FR (850VA/425W, 3xFR, AVR) „lub równoważny”)". 

 

Treść pytania nr 2: 

„dotyczy: postępowanie ZP-6-20- WIŁ, OPZ, Część I po modyfikacji z dnia 10.02.2020 r., Lp.5 

Czy Zamawiający zaakceptuje:  

- obudowę posiadającą na  przednim panelu  dwa porty USB 3.0 zamiast: 1 port USB 3.0, 2 

porty USB 2.0  ? 

- dysk SSD NVMe zamiast SSD 2,5" SATA”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że akceptuje obudowę posiadająca na przednim panelu dwa porty 

USB 3.0. 

W przypadku dysków twardych Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu 

zamówienia znajdującego się w Formularzu techniczno-cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 

do SIWZ w poz. nr 1 i w poz. nr 5 . 

 

 

Ponadto, Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2a do SIWZ - Formularza 

techniczno-cenowego w poz. nr 2 poprzez usunięcie zapisu: „Microsoft Visio 2019 MOLP 

GOV”. 

Przykładowa nazwa produktu nabiera brzmienia: „(np. Microsoft Visio Professional 2019 PL 

„lub równoważny”)”. 

Zamawiający na stronie internetowej (www.bip.wil.waw.pl) zamieścił Formularze techniczno-

cenowe stanowiące Załącznik nr 2 i 2a do SIWZ po modyfikacji. 

 

Zamawiający zmienia treść: 

 SIWZ, Rozdziału XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt 1 na zapis: 

„Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zegrzu Południowym przy  

ul. Warszawskiej 22A, Kancelaria Jawna, w terminie do dnia 19.02.2020 r. do godziny 11.00. 

 

 SIWZ, Rozdziału XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt 2 na zapis: 

„Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)                           

i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:  

http://www.bip.wil.waw.pl/
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„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla WIŁ” 

Część …. 

Nie otwierać przed 19.02.2020 r. godz. 11.30” 

 

 SIWZ, Rozdziału XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT, pkt 1 na zapis: 

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 22A w Zegrzu 

Południowym, w sali nr 101, w dniu 19.02.2020 r. o godz. 11.30.” 

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną cześć SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1, zamieścił ogłoszenie 

o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana ogłoszenia została 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.bip.wil.waw.pl) oraz w jego 

siedzibie. 

 

http://www.bip.wil.waw.pl/

