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Przedmiot zamówienia: 

„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 oraz na podstawie art. 137 ustawy PZP dokonuje zmiany treści SWZ: 

 
 
ZAPYTANIE: 
 
1.            Prosimy o dopuszczenie zasilacza UPS spełniającego normę EN 62040-2 w klasie C3. Jest to standard 

stosowany przez zdecydowaną większość producentów w tym również przez największe renomowane firmy. 

Urządzenia o takiej klasie są powszechnie stosowane i całkowicie wystarczające dla wszelkich rozwiązań nie 

wymagających specjalnej dodatkowej ochrony. Zasilacze w klasie C3 z powodzeniem i bez negatywnego 

wpływu na zainstalowane urządzenia pracują w większości serwerowni i DC na całym świecie. Przedmiotem 

tego postępowania jest instalacja UPS-a dla Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej w pomieszczeniu 

serwerowni a norma EN 62040-2 w klasie C3 odnosi się do zastosowań w budynkach mieszkalnych. 

Konieczność zastosowania dodatkowych lub bardziej selektywnych filtrów nie ma więc żadnego ekonomicznego 

uzasadnienia. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający uznaje prośbę potencjalnego Oferenta za zasadną i dokuje modyfikacji specyfikacji technicznej 

zasilacza awaryjnego (UPS) w zakresie dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Wymagana 

klasa kompatybilności elektromagnetycznej, wg. normy PN-EN IEC 62040-2, zostaje zmieniona z klasy C2 na 

klasę C3.  

Zapis przed modyfikacją: 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) IEC 62040-2, Klasa min. C2 emisja i odporność 

Zapis po modyfikacji: 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) IEC 62040-2: Klasa min. C3 emisja i odporność 
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Niniejsze odpowiedzi i zmiany są wiążące dla Wykonawców w związku, z czym 

muszą być uwzględnione w treści składanej oferty. 

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

zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz  w platformie MiniPortal. 
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