URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Warszawa, dn. 1 czerwca 2022 r.

Wykonawcy
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 w związku
z art. 280 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn. „Roboty remontowo-budowlane w obiektach
UKE”– sprawa numer BA.WZP.26.19.2022.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Zamawiający, Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art.
284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej udostępnia treść zapytań
(bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie UPS modularnego z zastosowaniem modułów
50kVA/50kw w konfiguracji 2x50kVA/50kW + 1x50kVA/KW redundancji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania UPS modularnego z zastosowaniem modułów
50kVA/50kw w konfiguracji 2x50kVA/50kW + 1x50kVA/KW redundancji.

Pytanie:
Proszę o potwierdzenie, że zamawiający wymaga zgodnie z projektem szaf RACK o
konstrukcji lekkiej z aluminium, co minimalizuje obciążenie podłogi technicznej konstrukcją
szafy?
Odpowiedź:
W projekcie wykonawczym ujęto szafy o konstrukcji aluminiowej w celu zmniejszania
„zbędnego” obciążenia podłogi technicznej przy zachowaniu odpowiednich, niezbędnych
parametrów wytrzymałościowych szafy 19”. Ważne jest również, aby szafy serwerowe z
zabudową ciepłego korytarza tworzyła funkcjonalną „pasująca do siebie całość”, tak aby w
pełni spełnia swoją funkcję, w związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie:
Czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego
Zamówienia (Konsorcjum) Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu określony w
Rozdziale 7 pkt 2 ust. 2) za spełniony, jeżeli koncesję na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia
technicznego (art. 15 ustawy o ochronie osób i mienia w związku z art. 3 ust. 2 wskazanej
ustawy) posiadał będzie tylko jeden z uczestników Konsorcjum?
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Odpowiedź:
Tak, w takim przypadku Zamawiający uzna warunek za spełniony.

Z poważaniem
Paweł Józefacki
Dyrektor Biura Informatyki
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