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Dotyczy: „dostawy fabrycznie nowej infrastruktury teleinformatycznej - serwerów, 
przełączników i systemu podtrzymywania zasilania - na potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC 
nr POIR.04.02.00-00-D017/20 dla Politechniki Poznańskiej wraz z przeprowadzeniem 
szkolenia dla pracowników Uczelni z zakresu obsługi dostarczanej infrastruktury." 

 
PAKIET NR 1: „Dostawa fabrycznie nowej infrastruktury teleinformatycznej – 
serwerów oraz przełączników -  na potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC nr 
POIR.04.02.00-00-D017/20 dla Politechniki Poznańskiej wraz z przeprowadzeniem 
szkolenia dla pracowników Uczelni z zakresu obsługi dostarczanej infrastruktury." 
 
PAKIET NR 2: „Dostawa fabrycznie nowego systemu podtrzymywania zasilania -  na 
potrzeby projektu ECBiG-MOSAIC nr POIR.04.02.00-00-D017/20 dla Politechniki 
Poznańskiej." 
 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że w związku z wniesionymi 
zapytaniami, na podstawie art. 135 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień do SWZ: 

 

Dotyczy pakietu nr 2  

  

Pytanie 1. 

Proszę o dopuszczenie zasilacza UPS, który posiada poziom zawartości harmonicznych 

zasilających pojedynczy moduł UPS dla obciążenia nominalnego wynoszący <5%.  Zgodnie z 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623) 

wartość ta powinna być mniejsza lub równa 8% 

  

Pytanie 2. 

Proszę o dopuszczenie zasilacza UPS, który posiada zniekształcenie napięcia wyjściowego 

przy obciążeniu nieliniowym zgodnie z IEC/EN 62040-3 wynoszący <4%.  Zgodnie z 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623) 

wartość ta powinna być mniejsza lub równa 8%. 

 

ODPOWIEDZI: 

Dział Zamówień Publicznych 
Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5; 60-965 Poznań  

Tel. 61/ 665-35-38 
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Odp.1: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. 

Odp.2: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. 

 

 
Niniejsze odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców w związku, z czym muszą być 

uwzględnione w treści składanej oferty. 

Zamawiający informuje również, że odpowiedzi, zgodnie z zapisami SWZ, 

zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz  w platformie MiniPortal. 

 
 
 

        Z poważaniem 
 

SPECJALISTA 
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mgr Magdalena Kominek 


