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MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI 

Sygn.: 1/2019 

Warszawa, 13 marca 2019 r. 

 

 

 

 

W Y K O N A W C Y 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę, instalację i konfigurację elementów niezbędnych  

do dostosowania pomieszczenia do pełnienia funkcji pomieszczenia technicznego  

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące ww. postępowania. 

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1 

We wskazanym pomieszczeniu serwerowni znajdują się kanały wentylacyjne przechodzące przez to pomieszczenie. 

Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie przeciwpożarowe w postaci obudowy mającej standard EI60?  

Czy w związku z tym Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie koszt wykonania zabezpieczenia? 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie przeciwpożarowe kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu serwerowni poprzez 

zabudowę w standardzie EI60. Koszty wykonania zabezpieczenia należy uwzględnić w ofercie. 

 

Pytanie nr 2 

Zamawiający w celu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej wymaga: 

„w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie) wykonał/wykonuje co najmniej 3 zamówienia uwzględniające dostawy pod potrzeby budowy 

lub modernizacji serwerowni o łącznej wartości tych dostaw minimum 1,5 mln PLN netto (słownie: jeden milion pięćset 

tysięcy złotych netto), z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. W zakres każdej dostawy powinny 

wchodzić: system UPS – zasilanie awaryjne o mocy minimum 30 kW, system klimatyzacji precyzyjnej, system 

monitoringu parametrów środowiskowych, listwy PDU, a przynajmniej jedno zamówienie z powyższych obejmowało  

w zakresie klimatyzacji precyzyjnej dostawę szaf (typu CRAC) z nawiewem spod podłogi technicznej” 

W naszej ocenie wystarczające jest wykazanie przez Wykonawcę 1 referencji o wartości 500 tys. zł, aby wykazać się 

wiedzą i doświadczeniem w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, ponieważ  Zamawiający w planie zamówień 

publicznych na 2019 r. szacuje kwotę 569 105,69 pln netto.  

Czy wobec tego Zamawiający wyrazi, zgodę na zmniejszenie ilości referencji do 1? 

  

Odpowiedź 2 

Zamawiający dokonuje zmiany warunków udziału w postępowaniu zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8. 

 

Pytanie nr 3 

W rozdziale X opisie kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty(…) wymaga: 

(3) Gwarancji na dostarczony sprzęt (brany będzie pod uwagę okres gwarancji udzielonej dla klimatyzacji oraz UPS) 

W jaki sposób Zamawiający zamierza zweryfikować gwarancję tych urządzeń?   

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający będzie weryfikował oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na podstawie danych wpisanych  

w formularzu oferty. 
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Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuści inne wymiary UPSa tzn. 350 x 800 x 1075 (szer., głęb., wys.) oraz inne wymiary szafy 

klimatyzacyjnej tzn.: 860 x 1990 x 850 ( szer. x wys. x  gł ) oraz jedn. skraplacza 1608 x 1270 x 1110 (szer.x wys.x gł.) 

przy założeniu, że Wykonawca zagwarantuje ustawienie sprzętu w sposób zapewniający prawidłowe przestrzenie 

komunikacyjne i serwisowe?  

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń o proponowanych wymiarach. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuszcza zasilanie skraplaczy 3 fazowych bezpośrednio z szafy klimatyzacji precyzyjnej?  

Nie wpływa to w żaden sposób na funkcjonalność układu chłodniczego. 

 

Odpowiedź 5 

Zgodnie z SOPZ - W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawienia odpowiedniego branżowego projektu inżyniersko-wykonawczego, przedstawiającego 

proponowane rozwiązanie równoważne, uzgodnionego z odpowiednimi służbami oraz Właścicielem budynku. 

Zamawiający dopuszcza zasilanie skraplaczy 3 fazowych bezpośrednio z szafy klimatyzacji precyzyjnej jedynie przy 

spełnieniu powyższego wymogu 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuszcza ciężar skraplacza 90 kg  zamiast 67 kg? Lokalizacja i sposób ustawienia skraplacza nie jest 

przeszkodą dla większego ciężaru. 

 

Odpowiedź 6 

Tak, Zamawiający dopuszcza skraplacz 90 kg. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuści inną programowalną zwłokę startu prostownika po powrocie zasilania przy założeniu,  

że Wykonawca zapewni poprawną współpracę agregatu z UPSem? 

  

Odpowiedź 7 

Tak, ale nie większą niż 300 sek. 

 

Pytanie nr 8 

Zamawiający wymaga przedstawienie referencji zgodnie z zapisem: 

A:  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie) wykonał/wykonuje co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia, tj. świadczenie dostaw sprzętu teleinformatycznego z konfiguracją, o wartości co najmniej 500 000,00 PLN 

(słownie: pięćset tysięcy złotych brutto) każde, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 

B:  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie) wykonał/wykonuje co najmniej 3 zamówienia uwzględniające dostawy pod potrzeby budowy 

lub modernizacji serwerowni o łącznej wartości tych dostaw minimum 1,5 mln PLN netto (słownie: jeden milion pięćset 

tysięcy złotych netto), z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. W zakres każdej dostawy powinny 

wchodzić: system UPS – zasilanie awaryjne o mocy minimum 30 kW, system klimatyzacji precyzyjnej, system 

monitoringu parametrów środowiskowych, listwy PDU, a przynajmniej jedno zamówienie z powyższych obejmowało  

w zakresie klimatyzacji precyzyjnej dostawę szaf (typu CRAC) z nawiewem spod podłogi technicznej. 

Czy w związku z tym że przedmiotem zamówienia jest budowa serwerowni (bez dostaw i konfiguracji sprzętu 

teleinformatycznego) Zamawiający jest skłonny zrezygnować z wymogu  A jako nie odpowiadającego charakterowi 

zamówienia lub przynajmniej traktować wymogi A i B jako wymogi alternatywne? 

 

Odpowiedź 8 

Zamawiający dokonuje zmiany warunków udziału w postępowaniu. 

Rozdział IV punkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 
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1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie; 

2)  sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie; 

3)  zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,  

że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie) wykonał/wykonuje co najmniej 3 zamówienia uwzględniające dostawy pod potrzeby 

budowy lub modernizacji serwerowni o łącznej wartości tych dostaw minimum 1,5 mln PLN netto (słownie: jeden 

milion pięćset tysięcy złotych netto), z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. W zakres każdej dostawy 

powinny wchodzić: system UPS – zasilanie awaryjne o mocy minimum 30 kW, system klimatyzacji precyzyjnej, 

system monitoringu parametrów środowiskowych, a przynajmniej jedno zamówienie z powyższych obejmowało  

w zakresie klimatyzacji precyzyjnej dostawę szaf (typu CRAC) z nawiewem spod podłogi technicznej. 

Uwaga w przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi 

dokument zawierający kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski 

według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego 

posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia.” 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 20 marca 2019 roku do godziny 9:00 w siedzibie Ministerstwa Sportu  

i Turystyki, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14, Kancelaria Główna. Godziny pracy Kancelarii – od poniedziałku  

do piątku od 8.15 do 16.15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 14, Sala Lustrzana w dniu  

20 marca 2019 roku o godz. 9:30. 

 

 

 

 

               

GRZEGORZ BORKOWSKI    DARIUSZ ROGOWSKI  

Przewodniczący Komisji Przetargowej   Dyrektor Generalny Ministerstwa Sportu i Turystyki 


