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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
 Numer ref. postępowania: BW/46/2019.  
 Nazwa zadania: Dostawa zasilaczy 
 

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej "uPzp", informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
 
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby poziom tętnień wynosił 60 mV RMS dla jednostki o mocy 

10 kW (maksymalne napięcie 80 V, maksymalny prąd 125 A, sprawność 91%, kwadratowa 
charakterystyka programowania - maksymalna wydajność prądowa przy maksymalnym napięciu)? 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zasilacz posiadał następującą dokładność pomiaru 
parametrów zadawanych - napięcia: ±0.2% oraz prądu: ±0.2%? 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zasilacz posiadał następujące interfejsy komunikacyjne: RS232 
(DB-9, żeński), External User I/O (DB-37, żeński), LXI TCP/IP Ethernet (RJ-45), GPlB (IEEE-488), 
konwerter RS-232 na USB, konwerter RS485 Accessory (+RS485)? 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zasilacz zapewniał zgodność z Dyrektywą Unii Europejskiej dla 
przyrządów pomiarowych odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej urządzenia 2014/30/EU 
oraz standardem odnośnie bezpieczeństwa EN61010-1:2010 z jednoczesnym zapewnieniem 
certyfikatu CE oraz spełnieniem wymagań odnośnie RoHS? 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zasilacz bez stopnia ochrony IP20? 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. 

 
Jednocześnie informujemy, że ze względu na udzielone odpowiedzi termin składania ofert został 
wydłużony do dnia 02.01.2020 r. godz. 11:30. 
 
 
Podpisał: 
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