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UKW/BZP-U-40/2/2013       Bydgoszcz, 06.08.2013 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem. 
 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

 

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM 

(DEDYKOWANY SYSTEM UPS) 

 
           Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy 

uprzejmie informuje, Ŝe dnia  31.07.2013 oraz 05.08.2013 r. wpłynęły mailem zapytania o 

następującej treści: 

 

Pytanie 13. 

W opisie technicznym występują pewne nieścisłości związane z mocą  zasilacza i wielkością 

agregatu. 

- Przy pomocy wyjściowej zasilacza występują pewne nieścisłości związane z mocą zasilacza i 

wielkością agregatu. 

- Przy mocy wyjściowej zasilacza 55 kVA/55kW, czyli minimalnej wymaganej przez 

Zamawiającego i wymaganej sprawności zasilacza 95% i znamionowym napięciu zasilającym 

3x400V, bez ładowania baterii prąd pobierany przez zasilacz wynosi 84A. 

- Po uwzględnieniu dodatkowo obniŜonego napięcia zasilającego zgodnie z wytycznymi SIWZ o 

20% prąd pobierany przez zasilacz wyniesie 105A. 

Agregat prądotwórczy posiada zabezpieczenie B 80A, czyli za mały aby zasilać sam zasilacz UPS. 

Prawidłowo dobrany agregat do współpracy z nowoczesnym UPS-em powinien być 

przewymiarowany w stosunku do mocy UPS-a min. 1,3 raza ze względu na zniekształcenia prądu 

pobieranego przez UPS (THDI). Dodatkowo pod agregat mają być podłączone 3 klimatyzatory o 

nieznanej mocy, których prąd rozruchu jest kilka razy wyŜszy od prądu pracy, co wyklucza 

poprawna współprace agregatu z UPS i klimatyzatorami. 
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- Zamawiający wymaga zasilacza UPS typu 3/1 co kłóci się z pozostałymi wymaganiami 

specyfikacji np. napięcie wyjściowe 400 V lub zasilanie 3 szt. klimatyzatorów 3 fazowych. 

Czy Zamawiający ze względu na niepoprawnie dobrane urządzenie UPS , zmieni parametry i 

wielkość wymaganego zasilacza lub wymieni agregat na większy? 

Odpowiedź. 
Zamawiający wymaga urządzenia, które spełnia zapis punktu 24. Formularza Cenowego, Załącznik 

nr 2 do SIWZ: 

„Urządzenie musi posiadać moŜliwość nie ładowania akumulatorów przez czas minimum 10 

minut po zaniku napięcia z sieci i zasileniu układu SZR przez agregat prądotwórczy.” 

 
oraz zapis punktu 25. Formularza Cenowego, Załącznik nr 2 do SIWZ: 

 

„Urządzenie musi posiadać moŜliwość regulacji prądu ładowania akumulatorów.” 

 
Ponadto Zamawiający oświadcza, iŜ informacja odnośnie ilości faz na wyjściu „3/1” w SIWZ jest 

omyłką pisarską. Zamawiający miał na myśli urządzenie pracujące w układzie 3-fazowym zarówno 

na wyjściu jak i wejściu. 

Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ w tym kontekście – patrz odp. na pytanie 1 – odpowiedź 

udzielona dnia 02.08.2013 r. 

Zamawiający zamierza w najbliŜszym czasie dokonać rozbudowy lub zakupić nowy agregat 

prądotwórczy o odpowiedniej mocy. 

 

Pytanie 14. 
Prosimy o wydłuŜenie terminu dostawy urządzenia do 21 -30 dni od daty podpisania umowy. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wydłuŜa terminu dostawy urządzenia do 21 -30 dni od daty podpisania 

umowy. 

 

Pytanie 15. 
Co dokładnie obejmować będzie przebudowa rozdzielnicy T-UPS? 

Odpowiedź. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaprojektowania przebudowy rozdzielnicy T-UPS wg 

zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 16. 
Czy droga transportowa jest bez przeszkód? 

Odpowiedź. 

Na drodze transportowej znajdują się 4 stopnie pod kątem 45 stopni oraz podjazd dla osób 

niepełnosprawnych. Szerokość podjazdu wynosi 95cm. Otwór drzwiowy pomieszczenia 

przeznaczonego na urządzenie wynosi 80cm. 

UWAGA. 

Zamawiający informuje, iŜ zmienia termin otwarcia i składania ofert: 

Termin składania ofert: 13.08.2013 r . godzina: 12.00 

Termin otwarcia ofert:  13.08.2013 r. godzina 12:30 

 

 


