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Opole, dnia: 20 marca 2017
PNT/2017/03/30

                                                                                                         Wykonawcy w postępowaniu     

Dotyczy:   Ogłoszenie  nr  30446  -  2017  z  dnia  2017-02-23  r.  Opole:  Budowa Budynku Wysokich
Technologii IT wraz z Centrum Przetwarzania Danych w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu
Sp. z o. o.

Zgodnie  z  art.  38  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia  29  stycznia  2004  r.
(Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania dotyczące przedmiotowego
postępowania:

Pytanie nr 1

Z uwagi na bardzo duży zakres wycen, złożoność specyfikacji oraz wiele niejasności na jakie będzie
odpowiadał Zamawiający a które mają kapitalne znaczenie przy konstruowaniu wyceny wnioskujemy
przedłużenie terminu składania ofert o ok. dwa tygodnie (24 marzec) z zastrzeżeniem, że wszystkie
odpowiedzi ukażą się minimum 1 tydzień przed składaniem ofert i w przypadku wątpliwości będzie
możliwość złożenia drugiej serii pytań (do udzielonych odpowiedzi) wraz z udzieleniem odpowiedzi
minimum 4 dni przed złożeniem finalnej oferty.

Ad.1

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 20.03.2017 r. do godziny 10.00.

Termin  składania  pytań  w  postępowaniu  przetargowym  pozostaje  zgodny  z  Ustawą  Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.)

Pytanie nr 2

Dotyczy dokumentu „oferta przetargowa”. Prosimy o wyjaśnienie zapisów z oferty przetargowej gdzie
w punkcie 8.3 trzeba określić okres gwarancji na całość inwestycji. Co Zamawiający rozumie poprzez
„okres gwarancji na całość inwestycji” jeśli w punkcie 8.1 i 8.2 wyszczególniony został system zasilania
gwarantowanego i system klimatyzacji. Czy „całość inwestycji” obejmuje jedynie prace budowlane czy
też wszystkie prace, instalacje i dostawy poza systemami wymienionymi w punktach 8.1 i 8.2 czyli np.
systemy CCTV, BMS, energetyka, system LAN, dźwigi itp.?

Ad.2

Minimalny okres gwarancji dla całego zadania inwestycyjnego wynosi 60 miesięcy.
Wykonawca może wydłużyć gwarancję na zakresy 8.1, 8.2, 8.3 co będzie miało wpływ na ocenę
oferty zgodnie z „OPIS-em KRYTERIÓW WYBORU OFERTY”.
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Wydłużenie gwarancji nie wiąże się z wydłużeniem wstrzymania zwrotu kaucji gwarancyjnej, który
to okres obejmuje wyłącznie okres minimalny tj. 60 miesięcy.

Pytanie nr 3

Dotyczy dokumentu „oferta przetargowa”. Prosimy o wyjaśnienie oto co należy wpisać w pozycję 8.5
oferty przetargowej w momencie kiedy okres gwarancji na urządzenia klimatyzacyjne lub urządzenia
zasilania gwarantowanego będzie wyższy niż 5 lat?

Niezależnie  od czasu gwarancji  Zamawiający  oczekuje  wyliczenia  kosztów serwisów gwarancjnych
jedynie dla czasu 60 miesięcy?

Ad.3

Niezależnie od czasu gwarancji zaoferowanego przez Wykonawcę, Zamawiający oczekuje wyliczenia
kosztów  usług  serwisów  gwarancyjnych  na  urządzenia  klimatyzacyjne  i  urządzenia  zasilania
gwarantowanego jedynie dla czasu 60 miesięcy wraz z załączonym harmonogramem rzeczowo –
finansowym.

Pytanie nr 4

Dotyczy  dokumentu  „oferta  przetargowa",  Czy  w  związku  z  wydzieleniem  kosztów  gwarancji
Zamawiający planuje  płacić  za  usługi  serwisowe zgodnie z  ich wykonaniem czy też  za  wykonanie
usługi przewidziana jest płatność ryczałtowa a póżniej Wykonawca będzie świadczył serwis bezpłatnie
w okresie gwarancji?

Ad. 4

Zamawiający  wyjaśnia,  że  koszty  usług  serwisowania  i  przeglądów  systemu  klimatyzacji  oraz
serwisowania i przeglądów systemu zasilania rezerwowego w okresie gwarancyjnym nie obciążają
kosztów  realizacji  inwestycji.  Zamawiający  planuje  płacić  za  usługi  serwisowe  zgodnie  z  ich
wykonaniem.  Przedstawiony  w  ofercie  sumaryczny  koszt  serwisowania  i  przeglądów  systemu
zasilania  rezerwowego  i  systemu  klimatyzacji  w  okresie  5  lat,  wraz  z  ich  harmonogramem  
rzeczowo-finansowym stanowić będzie podstawę do zawiązania umowy serwisowej.

Pytanie nr 5

Dotyczy dokumentu „oferta przetargowa". Prosimy o uszczegółowienie punktu 8.7 – czy Zamawiający
jako „pracę normalną" rozumie tryb pracy w trybie podwójnego przetwarzania energii dla systemów
UPS statycznych lub też tryby on-line dla systemów RUPS/DUPS?

Zwracamy uwagę, że część dostawców może policzyć sprawność w trybie kondycjonowania energii,
bądź w trybie obejściowym (by-passu) co spowoduje, że sprawność będzie znacznie wyższa jednak te
tryby nie gwarantują pełnej separacji sprzętu IT od zasilania miejskiego i nie jest to tryb zalecany w
obiektach typu Data Center.

Ad. 5
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Zamawiający wyjaśnia, że w p. 8.7 przez Zużycie energii elektrycznej UPS w trybie normalnej pracy
bez obciążenia należy rozumieć zużycie energii  elektrycznej  przez UPS’a pozostającego w stanie
gotowości  do  przejęcia  projektowanej,  zgodnie  z  SIWZ,  mocy  zasilania  obiektu  w  razie  awarii
zasilania zewnętrznego. Zużycie energii należy podać dla przedziału czasowego 24 h.

Pytanie nr 6

Dotyczy „kryteria oceny ofert" str. 21. Prosimy o uszczegółowienie czy maksymalny czas wykonania
inwestycji  to maksymalnie 16 czy 18 miesięcy - w dokumentach przetargowych pojawiają się oba
terminy, Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie granicznego terminu 31.10.2018 gdyby procedura
przetargowa trwała zbyt długo lub pojawiły się inne nieprzewidziane okoliczności?

Ad.6

Maksymalny czas realizacji inwestycji to 18 miesięcy.

Zamawiający nie przewiduje zmian granicznego terminu.

Pytanie nr 7

Dotyczy  PFU.  Prosimy  o  wyjaśnienie  czemu  Zamawiający  dokonał  wydzielenia  dwóch  etapów  –
etapu 1 i etapu 2. Czy Istnieje możliwość, że Zmawiający zrezygnuje z etapu 2 lub od niego odstąpi
gdyby np. dysponował zbyt niskim budżetem w stosunku do przedstawionych ofert?

Ad. 7

Zamawiający przewiduje realizację całości inwestycji sprowadzając ją do jednego etapu.

Pytanie nr 8

Dotyczy PFU i erraty. Czy zamawiający oczekuje dostosowania obiektu zarówno pod Rated 3 jak i Tier
III?  Czy  w  związku  z  tym  Zamawiający  wymaga  przedłożenia  certyfikatów  ATD  (Acreditied  Tier
Designer) Uptime Institute oraz CTDC (Certifited TIA-942 Design Consultant) przez oferentów celem
potwierdzenia kompetencji w zakresie wykonania odpowiedniego projektu?

Ad. 8

Zamawiający wymaga certyfikacji dokumentacji jak i obiektu według ANSI/TIA-942 w klasie Rated-
3  (dawniej  TIER  3).  Spełnienie  wymagań  Uptime  Institute  w  klasie  TIER  III  jest  warunkiem
dodatkowym, ale Zamawiający nie wymaga certyfikacji.

Pytanie nr 9

Dotyczy PFU. Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie mocy przyłączeniowe] dla budynku CPD. Moc
IT -  500kW a moc przyłącza 630kW? Może się okazać,  że po obliczeniach mocy szczytowych przy
niekorzystnych  warunkach  zewnętrznych  (wysoka  temperatura)  szczytowy  pobór  mocy  będzie
przekraczał przydział mocy. Czy w takim wypadku konieczne jest wystąpienie o większe przyłącze czy
ewentualnie będzie to przedmiotem innego postępowania w przyszłości? Początkowo Zamawiający
przewidywał znacznie niższą moc dla sprzętu IT (podstawowa wersja PFU).

Ad.9 
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Zamawiający wymaga wybudowania stacji transformatorowej 630 kW.

Pytanie nr 10

Dotyczy  PFU.  Zamawiający  specyfikuje  iż  oczekuje  dostarczenia  dodatkowo  agregatu  80kVA  dla
potrzeb samego budynku bez sen/verowni. Czy agregat do zasilenia budynku lt ma mieć 80kVA moc
ciągłej (PRP wg ISO 8528) czy też dorywczej (LTP)?

Ad.10

Zamawiający rezygnuje z dodatkowego agregatu agregatu 80kVA dla potrzeb budynku biurowego,
a w ramach realizacji inwestycji oczekuje jedynie przeniesienia istniejącego agregatu i podłączenia
do niego sieci gwarantowanej nowego budynku oraz budynków istniejących.

Pytanie nr 11

Dotyczy PFU. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu UPS dla części biurowej a jeśli tak, jakiej

mocy i w jakiej konfiguracji?

Ad. 11

Zamawiający,  w ramach planowanej inwestycji  oczekuje podłączenia sieci  gwarantowanej części
biurowej  do  istniejącego  UPS’a  o  mocy  80  kVA  zlokalizowanego  w  budynku  laboratoryjno-
doświadczalnym.

Pytanie nr 12

Dotyczy  PFU.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  inne  technologie  budowy  budynku  przy  zachowaniu
warunków brzegowych (wytrzymałość  ogniowa,  widok elewacji  i  wymiary)?  Prosimy o  określenie
nośności stropów dla części biurowo/administracyjnej.

Ad. 12

Zamawiający  dopuszcza  inne  równoważne  rozwiązania  konstrukcyjne  oraz  materiałowe
z zachowaniem formy architektonicznej.

Nośność stropów qk – 3,0 kN/m2, Qk – 3,0 kN, według PN-EN 1991-1-1 rozdział 6.

Pytanie nr 13

Dotyczy PFU. Czy Zamawiający dopuszcza przeprojektowanie budynku pod potrzeby CPD (usuniecie
ścian, przeprojektowanie korytarzy technicznych oraz przeprojektowanie ramp rozładunkowych które
mogą kolidować z wymiennikami powietrze/powietrze.

Ad. 13

Zamawiający  dopuszcza  niezbędne  zmiany  rozwiązań  architektonicznych  budynku  CPD  w  celu
dostosowania do potrzeb przyjętych rozwiązań technologicznych.

Kryterium niezmiennym pozostaje dostosowanie do wymogów ANSI/TIA-942 Rated-3, zgodność z
wymaganiami Uptime Institute TIER-III oraz forma architektoniczna obiektu.

Pytanie nr 14
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Zwracamy wagę, że PFU określa podłogę techniczną o bardzo niskiej nośności płyt. Standardowo w
obiektach  Data  Center  obciążenie  powierzchniowe  powinno  wynosić  do  25  kN/m2 a  obciążenie
punktowe  minimum 5kN.  Zwracamy  uwagę,  że  obecna  specyfikacja  nie  narzuca  typu  konstrukcji
podłogi- powinien być to tzw. typ 3 z rusztem podwójnie skręcanym w obu kierunkach. Prosimy o
zmianę  specyfikacji  podłogi  na  zapis:  „Podłoga  techniczna  w  pomieszczeniach  CPD  powinna
charakteryzować się obciążeniem powierzchniowym do 25 kN/m2 a obciążenie punktowym minimum
5kN. Konstrukcja podłogi powinna być skręcana w obydwu kierunkach, tzw. typ 3. ”

Ad. 14

Zamawiający określa nośność podłogi zgodnie ze standardem ANSI TIA-942. Zamawiający wymaga nośności
podłogi zgodnie dla standardu Rated 3 minimalnie określonej dla zakresu Uniform Load w wartości minimum
Medium Duty.

Pytanie nr 15

Prosimy o określenie dla jakich warunków temperaturowych na zewnątrz mamy dobrać klimatyzację
precyzyjną tzn. dla jakiej wartości urządzenia klimatyzacji będą miały deklarowaną moc chłodniczą.
Czy jako parametr graniczny mamy przyjąć profil temperaturowy czy też wymagania Uptime lnsitute i
ANSI  TIA-942?  Zgodnie  z  normą  Uptime  Institute  -  TIER  Ill,  moc  urządzenia  musi  uwzględniać
maksymalną temperaturę w danym miejscu z ostatnich dwudziestu lat zgodnie z tabelami ASHRAE.

Ad. 15

Zgodnie z pytaniem 79.

Zamawiający  potwierdza.  Dodatkowo  zwraca  uwagę,  że  oczekiwane  jest  prawidłowe  dobranie  układów
adiabatycznych  bazując  na  historycznych  danych  z  danego  obszaru.  Dane  historyczne  uzupełnione  o
wilgotność przedstawia poniżej. 

Temperatura
powietrza

Czas występowania
danej temp. dla

Wilgotność
względna  (%)

-21 2,09 88

-20 3,82 88

-19 5,81 88

-18 5,9 88

-17 7,63 87

-16 14,53 87

-15 16,81 86

-14 20,26 86

-13 23,44 85

-12 20,26 85
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-11 30,07 84

-10 44,88 84

-9 50,14 83,6

-8 62,77 83,6

-7 73,85 83,6

-6 92,57 83,6

-5 115,91 83,6

-4 163,7 83,6

-3 198,53 83,6

-2 266,26 83,6

-1 282,97 83,6

0 347,38 83,6

1 349,56 79,7

2 328,48 79,7

3 291,87 79,7

4 296,23 79,7

5 290,87 79,7

6 288,42 79,7

7 276,16 75,8

8 303,32 75,8

9 290,06 75,8

10 311,13 75,8

11 306,5 75,8

12 328,75 72,8

13 311,04 72,8

14 348,74 72,8

15 324,67 72,8

16 302,86 65,9
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17 302,05 65,9

18 274,52 65,9

19 242,36 60

20 205,12 53,3

21 173,14 53,3

22 156,61 53,3

23 123,27 45,8

24 114,55 45,8

25 93,29 45,8

26 76,4 45,8

27 62,32 41

28 44,15 41

29 34,61 36,4

30 26,53 36,4

31 11,45 36,4

32 11,9 29,6

33 4,18 29,6

34 3,45 29,6

35 1,23 29,6

36 0,36 29,5

37 0,27 29,5

Pytanie nr 16

Prosimy o określenie dla jakich parametrów zewnętrznych mamy dobrać klimatyzację komfortu oraz
jakie parametry mają być utrzymane wewnątrz pomieszczeń biurowych?

Ad. 16

Dla klimatyzacji komfortu przyjąć należy temperaturę zewnętrzną

Tz= +35 stopni Celsjusza
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Temperatura  obliczeniowa  wewnętrzna  w  części  biurowej  w  okresie  letnim  Tw  =  +  24  stopni
Celsjusza

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający planuje odbyć testy fabryczne (przyjazd do fabryki producenta) tzw. FAT - Factory
Aocteptance  Tests  czy  też  ograniczy  się  do  analizy  raportu  sprawdzeń  producenta  po  jego
wytworzeniu?  Kto  ponosi  koszty  delegacji  i  zakwaterowania  osób  ze  strony  Zamawiającego?
(Przedstawiciele Zamawiającego oraz Inżynier kontraktu, ew. Comissioning Manager).

Ad. 17

Zamawiający przewiduje testy fabryczne dla elementów systemu zasilania rezerwowego i systemu
klimatyzacji precyzyjne dedykowanych CPD.

Koszty delegacji i zakwaterowania ponosi Wykonawca.

Zamawiający przewiduje 3 osoby delegowane do odbiorów w ramach FAT.

Pytanie nr 18

Dotyczy PFU. Czy punkt 2.1.4 PFU zostanie usunięty ponieważ errata go nie zniosła – specyfikacja
jednoznacznie  określa  produkt  Emerson  /  Vertiv  a  parametry  powierza  wyspecyfikowany  w  tym
punkcie stoją w sprzeczności z erratą do PFU.

Ad. 18

Zgodnie z założeniami  SIWZ nadrzędna jest errata.

Pytanie nr 19

Dotyczy  erraty  do  PFU,  Zwracamy  uwagę,  że  powołanie  i  opłacenie  Comissioning  Agenta  przez
Wykonawcę powoduje konflikt interesów na linii Zamawiający a Wykonawca. Jeśli taka osoba ma być
powołana  i  ma  działać  na  rzecz  Zamawiającego  powinna  zostać  opłacona  bezpośrednio  przez
Zamawiającego  aby  działać  w  jego  interesie  lub  też  jego  zatrudnienie  będzie  elementem
opcjonalnym,  który  pomoże  wykonawcy  w  przygotowaniu  obiektu  pod  certyfikacje.  Zadania
wykazane w gestii Comissioning Agenta winny być wykonane przez inżyniera Kontraktu.

Ad. 19

Zamawiający wyjaśnia, że Comissioning jest w zakresie Wykonawcy i odbywa się pod nadzorem
Inzyniera Kontraktu.

Pytanie nr 20

Dotyczy  PFU  i  erraty  do  PFU (str.  38).  Według  erraty  kraty  transferowe  tzn.  kratki  nawiewne w
serwerowni  nie  powinny  zawierać  przepustnic.  Zwracamy  uwagę,  ze  takie  podejście  jest  błędne
ponieważ  Zmawiający  planuje  początkowo  pracować  ze  znacznie  mniejszym  obciążeniem  a  brak
możliwości  regulacji  przepustnicami ilości  dostarczanego powietrza  do szaf  rack spowoduje straty
energii.  Prosimy o zmianę zapisu aby wykonawca dostarczył  maksymalną ilość kratek nawiewnych
wraz z przepustnicami w korytarzach zimnych.
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Zapisy PFU i erraty są wiążące.

Pytanie nr 21

Dotyczy erraty do PFU str. 38 i 39. Ponieważ errata zawiera dwie wersje prosimy o uszczegółowienie
czy w pomieszczeniu CPD należy utrzymać temperaturę 22 +/-2 stopnie Celsjusza czy też 22 +/-3.

W pomieszczeniu CPD należy utrzymać temperaturę też 22 +/-3 °C.

Pytanie nr 22

Dotyczy erraty do PFU str. 39. Prosimy o potwierdzenie czy w pomieszczeni CPD Backup powietrze
nawiewane faktycznie ma mieć 27 +/-3 stopnie Celsjusza czy też podobnie jak w CPD 22 stopnie?

W pomieszczeniu CPD Backup należy utrzymać temperaturę też 22 +/-3 °C.

Pytanie nr 23

Czy  Zamawiający  dopuszcza  aby  pomieszczenie  CPD  Backup  korzystało  z  tego  samego  systemu
klimatyzacji  (wymaga  to  aby  pomieszczenia  były  połączone  kanałami  nawiewnymi  i  wywiewnymi
z pomieszczeniem serwerowni podstawowej –  CPD.

„Sugerowane jest wykorzystanie systemu chłodzenia serwerowni głównej również dla serwerowni
BackUp. W przypadku braku takiej  technicznej możliwości (uzasadnienia ekonomicznego) należy
zaprojektować  osobny  układ  chłodzenia  oparty  np.  o  szafy  „freonowe”  chłodzone  cieczą  z
dodatkową chłodnicą free-cooling.”

Pytanie nr 24

Dotyczy erraty do PFU str. 40 (pkt. 2.1.3)
Errata  określa,  że  na  Ecooling Składa  się  energia  zużywana  przez  klimatyzację  CPD,  klimatyzację
pomieszczenia UPS i pomieszczenia baterii. Czy Zamawiający oczekuję aby uwzględnić również system
Klimatyzacji  CPD Backup. Jeśli  tak prosimy też o potwierdzenie czy E IT należy przyjąć jako wartość
500kW jako całkowita, szczytowa moc IT.

EIT należy przyjąć jako wartość 500kW jako całkowita, szczytowa moc IT.

Pytanie nr 25

Dotyczy erraty do PFU str. 40 (pkt. 2.1.3)
Prosimy o jasne zdefiniowane czy pPUEcooling ma być liczone dla obciążenia nominalnego (500kW) przy
założeniach pracy normalnej układu (bez zaników, ładowania baterii i odchyłek napięcia).

Sposób obliczenia pPUEcooling określono w p. 2.1.3 erraty do PFU.

Pytanie nr 26

Dotyczy erraty do PFU str. 43 i 44.
Zamawiający  wymaga  w  erracie  zastosowanie  „polimerowego  wymiennika  powietrze/powietrze".
Wedle  naszej  wiedzy  jest  to  patentowane  rozwiązanie  jednego producenta  ponieważ  wymienniki
krzyżowe  standardowe  wykonywane  są  z  innych  materiałów.  Prosimy  o  zmianę  zapisów  na
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„certyfikowany wymiennik krzyżowy powietrze-powietrze". Parametrem weryfikującym technologię
będzie deklarowany współczynnik pPUE klimatyzacji i on powinien być wyznacznikiem zastosowania
odpowiedniej technologii.

Zamawiający  dopuszcza  urządzenia  z  krzyżowym  wymiennikiem  powietrze-powietrze  certyfikowanym  w
niezależnym laboratorium (np. Eurovent lub inne równoważne profilowo).

Pytanie nr 27

Dotyczy erraty do PFU str. 43 i 44.
Zamawiający  oczekuje  zastosowania  systemu  adiabatycznego.  Czy  Zamawiający  przewiduje
zastosowanie  stacji  uzdatniania  wody  czy  też  oczekuje,  że  system  będzie  działał  prawidłowo
z zastosowaniem  zwykłej  wody  z  ujęcia  jednocześnie  nie  powodując  powstawania  kamienia
na wymienniku  adiabatycznym  czy  też  drobnoustrojów/grzybów.  Jeśli  Zamawiający  dopuszcza
systemy adiabatyczne to czy oczekuje, że system uzdatniania wody będzie również redundantny n+1?

Zamawiający nie ma oczekiwań w tym zakresie. Konieczne jest spełnienie wymogów Rated 3 i TIER III. System
adiabatyczny powinien jedynie służyć poprawie parametrów pPUE.

Pytanie nr 28

Dotyczy erraty do PFU str. 46 i 47 (pkt. 2.2.3)
Zamawiający w erracie określił  moc agregatu jako minimum 1100kVA mocy dorywczej.  Zwracamy
uwagę, że jest to formuła zaprojektuj i wybuduj a w zależności od użytych rozwiązań klimatyzacji,
zasilaczy  UPS  i  innych  urządzeń  moc  agregatu  może  być  większa  lub  mniejsza.  To  zadaniem
projektanta jest odpowiednie dobranie agregatu na moc szczytową zgodnie z wymaganiami Uptime
lnsitute i ANSI TIA-942 co zostanie dowiedzione w trakcie finalnych testów systemu. Jeśli zamawiający
,,usztywni" moc agregatu spowoduje to sztuczne zawyżenie cen tych wykonawców którzy zastosują
nowocześniejsze technologie a do projektowania podejdą bardziej inżyniersko.

Prosimy  o  usunięcie  zapisu  i  określenie,  że  agregat  musi  zostać  dobrano  do  mocy  szczytowej
serwerowni celem zasilenia klimatyzacji, sprzętu IT i innych odbiorów wypełniając wymagania ANSI
TlA-942 Rated-3 oraz Uptime Institute Tier 3.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej mocy agregatu niż wskazana w erracie z zastrzeżeniem, że dobór
agregatów  będzie  się  opierał  o  standardy  ANSI/TIA  oraz  Uptime  zgodnie  z  wyznaczonym  poziomem
umożliwiając  certyfikację  obiektu.  Podkreślamy,  że  moc  agregatu  musi  być  dobrana  dla  najbardziej
niekorzystnego  przypadku  i  projektowanego  pełnego  obsadzenia  strefy  CPD  na  podstawie  założeń
Zamawiającego, oraz z uwzględnieniem wymogu pracy ciągłej agregatu (wymóg TIER III).

Pytanie nr 29

Dotyczy erraty do PFU str. 46 i 47 (pkt. 2.2.3)
W sekcji dotyczącej agregatu zamawiający określił typ agregatu jako „com”, Prosimy o potwierdzenie,
że chodzi o typ COP czyli Continious Operation Power. W związku z wymogiem spełnienia wytycznych
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TIER Ill wymagany jest agregat mogący pracować w trybie pracy ciągłej 24/7/365 co z godnie z norma
PN ISO 8528 określa jest jako moc COP i zazwyczaj wynosi 70% mocy PRP agregatu.

Zamawiający potwierdza, że chodzi o moc COP  - Continious Operation Power określona w normie ISO 8528.
Wymóg ten narzucają wytyczne Uptime – TIER III.

Pytanie nr 30

Dotyczy erraty do PFU str. 46 i 47 (pkt. 2.2.3)
Zamawiający wyspecyfikował poziom wyciszenia agregatu na poziomie 55 db(A) z 7 metrów. Takie
wyciszenie  jest  technicznie  możliwe  natomiast  powoduje  bardzo  wysokie  koszty  wykonania  oaz
zajęcie bardzo dużej powierzchni. Agregaty są jedynie źródłem awaryjnym i ich praca będzie raczej
sporadyczna a nie ciągła (zależna od zaników zasilania). Z drugiej strony Zamawiający będzie posiadał
system klimatyzacji w oparciu o wymienniki powietrze-powietrze, które będą stałym źródłem hałasu a
także wyspecyfikował kontenery oraz systemy UPS w kontenerach również pracujących 24/7/365 z
dopuszczalnym poziomem hałasu  72db(A)  z  7  metrów co  jest  ewidentna  sprzecznością  i  nie  ma
uzasadnienia technicznego stąd sugerujemy dopuszczenie agregatów w obudowie wyciszonej LWA90
czyli z dopuszczalnym hałasem 65-70db(A) z 7m co jest spójne z wymaganiami postawionymi innym
urządzeniom.

Zamawiający koryguje poziom wyciszenia agregatu i  określa  dopuszczalny poziom hałasu na 75
db(A) z odległości 7 metrów.

Pytanie nr 31

Dotyczy erraty do PFU str. 46 i 47 (pkt. 2.2.3.1)
Prosimy  o  usunięcie  wymogu,  że  producent  agregatów  ma  być  również  producentem  części
zamiennych, filtrów i  oleju.  Jest  to ewidentny zapis  promujący producenta marki  Caterpillar  i  nie
mający żadnego uzasadnienia technicznego. Agregaty prądotwórcze wiodących marek produkowane
są  z  podzespołów  renomowanych  producentów  (np.  Volvo,  Mitsubishi,  MTU  Mercedes,  Marelli,
MeccAIte),  którzy  są  też  dostawcą  części  zamiennych  dlatego  też  Zmawiający  powinien  określić
minimalne wymagania techniczne (parametrów) co do agregatu prądotwórczego (co też uczynił  w
dalszej części) a nie wymagania dotyczące olejów i części zamiennych, które powinny być dostarczane
przez specjalizowane firmy. Taka filozofia zabezpiecza również Zamawiającego przed zbyt wysokim
kosztami  eksploatacji  po  okresie  gwarancji  ponieważ  części  zamienne,  oleje  i  filtry  są  szeroko
dostępne na rynku a nie jedynie u producenta danego agregatu.
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Zgodnie z 27 podpunkt a

Zamawiający   dopuszcza  by  producent  agregatu  nie  był  producentem  płynów  eksploatacyjnych,  przy
dostawie agregatu od innego producenta. Wykonawca musi zapewnić prawidłową obsługę i dostawę płynów
eksploatacyjnych, które będą posiadać pełną pisemną autoryzację producenta agregatu.

Pytanie nr 32

Dotyczy erraty do PFU str. 46 i 47 (pkt. 2.2.3.1)
Zamawiający wyspecyfikował w erracie wymóg skokowego przejęcia obciążenia. Zwracamy uwagę, że
zapis  dotyczący  skoku  udarowego  obciążenia  nie  mają  podstaw  technicznych.  Po  pierwsze
zamawiający powołuje się na normę dotycząca agregatów jednak podaje inne (dłuższe) czasy niż są
określone w tej normie (wg normy są to 3 sekundy a według erraty 5 sekund), Po drugie przyjęcie
udarowe obciążenia nie ma znaczenia ponieważ agregaty przyjmują obciążenie stopniowo (poprzez
kolejne sekcje zasilania) a wszystkie urządzenia w serwerowni zarówno zasilacze UPS jak i klimatyzacja
precyzyjna zgodnie z wymogami PFU mają mieć płynne sterowanie i nie mogą forsownie obciążać
silnika  diesla (errata  pkt  2.2.3.2.4)  co powoduje  prądy rozruchu bliskie  zeru.  Postawienie takiego
wymogu narzuca przewymiarowanie prądnicy i silnika a to finalnie generuje znacznie większe koszty
takiego agregatu oraz wiele problemów eksploatacyjnych takiego urządzenia. Formuła przetargu to
Zaprojektuj  i  wybuduj  i  to  po  stronie  projektanta  powinien  być  właściwy  dobór  agregatu,  który
zapewni  odpowiednią  moc  na  zasilenie  wszelkich  systemów  przy  mocy  szczytowej  IT  500kW
z uwzględnieniem najgorszego przypadku. Nie pozwala to na wykorzystanie przewagi technologicznej
przy stosowaniu nowoczesnych technologii i doświadczonego zespołu projektowego. Z tego powodu
prosimy o usunięcie wymogu przyjęcia udarowego obciążenia na poziomie 80%.

Zamawiający utrzymuje wymogi określone w tym punkcie.  Dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z
opisem wskazanym w odpowiedzi do pytania 6 z dnia  15.03.2017 (zestaw odpowiedzi nr 13)

Pytanie nr 33

Dotyczy erraty do PFU str. 47 (pkt. 2.2.3.1).
Zamawiający w Erracie w punkcie 2.2.3.1 .2 pt. „Wymagania jednostki napędowej” opisał parametry
charakterystyczne  dla  jednego  specyficznego  typu  silnika  jednego  z  producentów.  Prosimy
o potwierdzenie, że są to jedynie parametry referencyjne i można zastosować inny typ silnika o innej
konstrukcji (inna pojemność, stopień kompresji, układ rozrządu, typ wtrysku itd.) ale równoważnej
funkcjonalności.  Dodatkowo  sugerujemy  wprowadzenie  wymogu  podwójnego  (redundantnego)
rozrusznika i zestawu baterii startowych co zwiększa pewność startu agregatu i jest standardem przy
zaawansowanych obiektach typu Data Center.

Jak w pytaniu 33
Zamawiający utrzymuje wymogi określone w tym punkcie.  Dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z
opisem wskazanym w odpowiedzi do pytania 6 z dnia  15.03.2017 (zestaw odpowiedzi nr 13)

ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, tel.: +48  77 4438930, email: biuro@pnt.opole.pl 
NIP: 754-30-69-732, REGON: 161506358, KRS: 0000449086, kapitał zakładowy: 23.962.500,00 zł
www.pnt.opole.pl

mailto:biuro@pnt.opole.pl


 

                                                                                                              

„Utworzenie Centrum Projektowania Inżynierskiego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu”
nr decyzji: RPOP.01.01.00-16-0026/16-00 z dnia 22.12.2016 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z agregatami systemu filtracji paliwa? Z uwagi na dużą
ilość  paliwa  przetrzymywaną  w agregatach  wydaje  się  to  być  rozwiązanie  ekonomicznie  zasadne
ponieważ wydłuży czas eksploatacji paliwa na obiekcie oraz zwiększy niezawodność układu.

Zamawiający  oczekuje,  że  generator  będzie  wyposażony  w odpowiednie  filtry  zabezpieczające  zgodnie  z
wytycznymi producenta.

Pytanie nr 35

Dotyczy erraty do PFU str. 50 (pkt. 2.2.3.2.2 - tabela)
Prosimy  o  określenie  dlaczego  i  jakie  układy  STS  nalży  dostarczyć  w ramach  tego  projektu.  Cała
instalacja musi zostać wykonana jako dwutorowa, wraz z układami SZR nie widzimy więc gdzie istnieje
konieczność  zastosowania  układów  STS  chyba,  że  Zamawiający  przewiduje  dostarczenie  gdzieś
urządzeń jednozasilaczowych.  Jeśli  tak  prosimy  o podanie  mocy i  ilości  układów STS  jakie  należy
dostarczyć.

Jak w pytaniu 85 
Zgodnie  z  definicją  zawartą  w  erracie  -  STS  –  Static  Transfer  Switch  do  bezprzerwowego  przełączania
pomiędzy źródłami zasilania, moc i ilość układów zostanie przyjęta w oparci o sporządzoną dokumentację
projektową przez Wykonawcę z uwzględnieniem koordynacji międzybranżowych, na podstawie SIWZ 

Pytanie nr 36

Dotyczy erraty do PFU str. 50-55 (systemy RUPS/DUPS)
Ponieważ  specyfikacja  dotyczy  konkretnego  rozwiązania  RUPS  konkretnego  producenta  celem
zachowania  konkurencyjności  przetargu  prosimy  o  dopuszczenie  rozwiązania  renomowanego
producenta (lidera systemów RUPS) o poniższych parametrach:

1. Moc 500kVA/500kW, ponieważ najważniejszy jest parametr mocy czynnej a cos fi odbiorów
komputerowych jest zbliżony do rezystancyjnego.

W tej chwili urządzenia IT mają cos fi = 1 stąd najważniejszym parametrem jest moc czynna
urządzenia która jest zgodna z projektowaną mocą).

2. Czas  podtrzymania 23 sekundy.  W związku z dobranym typoszeregiem czas podtrzymania
może być niższy o jedną sekundę. W związku z tym dajemy gwarancję rozruchu agregatu o
sekundę szybciej niż jest to opisane w PFU i erracie.

3. Prąd zwarciowy 9x In - w przypadku aplikacji Data Center standardową wartością jest 3xln
(UPS’y statyczne).  Wysokie prądy zwarciowe stosuje się w przemyśle lub zasileniu  dużych
maszyn z wysokimi prądami rozruchów co tu nie występuje.
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Zgodnie z pytaniem 86

Zamawiający dopuszcza urządzenie o powyższych parametrach.

Pytanie nr 37

Dotyczy erraty do PFU str. 56 (pkt. 2.2.3.2.13)
Kontenery  technologiczne  -  Zamawiający  opisał  system  chłodzenia  specyficzny  dla  jednego
producenta zasilacza RUPS/DUPS. Dodatkowo jest to system, który wprowadza powietrze zewnętrzne
do kontenera co w tej aplikacji wydaje się być zasadnym rozwiązaniem.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza takie systemy w kontenerach przeznaczonych dla
zasilaczy UPS.

Prosimy  również  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dopuszcza  każdy  inny  system  klimatyzacji
montowany w kontenerze UPS a w zależności od zastosowanej technologii zmianie ulegnie parametr
pPUE  klimatyzacji  (należy  dokonać  analizy  kosztowej  porównując  CAPEX  i  OPEX  celem  doboru
optymalnego rozwiązania).

Zgodnie z pytaniem 87

Zamawiający zaakceptuje zastosowanie tzw. systemów direct free coolingu w kontenerach z zastrzeżeniem, że
nie mogą być to systemy składane z wielu elementów przez Wykonawcę a ma to być gotowy produkt/system
renomowanego producenta.

Pytanie nr 38

Zamawiający  w  punkcie  2.2.3.22  (str.  50  Erraty)  „Komponenty  Awaryjnego  systemu  zasilania"
definiuje:
„System zasilania bezprzerwowego powinien składać się co najmniej z poniższych komponentów:

 agregatów prądotwórczych z silnikami diesla które zostały opisane w pkt 2.3.2. rozdział ll i
Errata do PFU

 UPS-ów Dynamicznych pracujących w trybie on-line w głównym torze zasilania lub UPS-ów
Statycznych  (bateryjnych)  w  wersji  modułowe]  (zastosowanie  w  miejscach  w  których
wyniknie taka potrzeba)"

Czy  w  związku  z  tym  zamawiający  dopuści  również  rozwiązania  oparte  o  statyczne  UPSy  pod
warunkiem, że będą to systemy modułowe pozbawione pojedynczych punktów awarii posiadadające
wszystkie  elementy  statycznego UPSa (prostownik,  falownik,  by-pass  statyczny,  ładowarkę baterii,
wyświetlacz LCD i dedykowaną baterię) wjednej kompaktowe] kasecie typu hot-swap (wymienialnej
bez wychodzenia z trybu falowníkowego) oraz umieszczenie ich w kontenerach na zewnątrz budynku.

Chcielibyśmy podkreślić,  że  jedynie  systemy statyczne posiadają  stosowną normę PN-EN 62040-3
bardzo  precyzyjnie  określająca  tryb  podwójnego  przetwarzania  w  przeciwieństwie  do  systemów
wirujących. Ponieważ Zamawiający oczekuje oszacowania kosztów zakupu jak i eksploatacji prosimy
o pozostawienie  doboru  rozwiązania  technicznego  (zasilacz  RUPS/DUPS)  lub  zasilacz  modułowy
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hot-swap pozbawiony pojedynczych punktów awarii wykonawcy ponieważ finalnie trzeba wykonać
analizę opłacalności takiego systemu z uwagi na punktację pPUE układu UPS.

Zamawiający określił wymagania precyzyjnie i oczekuje zaproponowania rozwiązań na minimalnym poziomie
funkcjonalnym technicznym i jakościowym. 

Pytanie nr 39

Jeśli  Zamawiający Zgadza się  na zastosowanie systemu statycznego UPS prosimy o określenie czy
Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  baterii  kwasowo-ołowiowych  VRLA  (zgodnie  z  klasyfikacja
Rated 3 minimum 15-letnich) czy też nie i wymaga zastosowania wirujących magazynów energii DC.
W przypadku zastosowania baterii VRLA Zamawiający dodatkowo uzyskuje znacznie dłuższy czas na
dokonanie rozruchu agregatu w przypadku jego awarii (obsługa będąca na obiekcie zdąży to agregatu
podejść i uruchomić go ręcznie).

Zamawiający określił wymagania precyzyjnie i oczekuje zaproponowania rozwiązań na minimalnym poziomie
funkcjonalnym technicznym i jakościowym, zamawiający wymaga zabudowy dwóch agregatów w obudowie
kontenerowej  o  mocy  dedykowanej  dla  każdej  z  linii  zasilającej  według  wytycznych  ANSI/TIA-942  oraz
wytycznych Uptime Institute. Moc dobranych agregatów zaprojektować w taki sposób by spełniała założenie
pracy z obciążeniem nie przekraczającym 100% znamionowego. Każdy agregat rezerwował będzie swój tor
zasilania.

Pytanie nr 40

Jeśli  Zamawiający dopuszcza zastosowanie statycznych układów UPS prosimy o dopuszczenie kilku
parametrów typowych dla tych konstrukcji  i  różniących je od układów RUPS/DUPS. Przeciążalność
110% przez 20 minut i 150% przez 30 sekund. Moc 500kVA/500kW (cos fi = 1 zamiast 0,9)

Zamawiający określił wymagania precyzyjnie i oczekuje zaproponowania rozwiązań, które zostały opisane w
ogłoszonej dokumentacji przetargowej. 

Pytanie nr 41

Dotyczy PFU str. 145 (pkt. 2.4.8)
Z uwagi na wielkość systemu oraz ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych sugerujemy zmianę wymogu z gazu
HFC-227ea, który tej ustawie podlega na gaz obojętny - lnergen, azot i inne co sprawi iż nie będzie on
podlegał niniejszej ustawie i zdejmie z Zamawiającego obowiązek prowadzenia bardzo szczegółowej
ewidencji w tym zakresie. Ponieważ te rozwiązania są nieco droższe we wdrożeniu przy pozostawieniu
wolnego wyboru Zamawiający otrzyma system na gazie HFC-227ea.

Zgodnie z pytaniem nr. 37
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Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu opartego na gazach obojętnych,naturalnych na etapie realizacji
projektu  wykonawczego  wykonawca  winien  zaproponować  optymalne  rozwiązanie,  które  winno  być
uzgodnione z rzeczoznawcom ppoż. 

Pytanie nr 42

Dotyczy erraty do PFU str. 81 (pkt. 2.4.2.15.7)
Prosimy  o  usunięcie  lub  modyfikację  zapisu  dotyczącego  czyszczenia  „Podczas  prowadzenia  prac
budowlanych  należy  w  pomieszczeniu,  w  którym  są  prowadzone  prace  wykorzystanie  z
wysokowydajnego systemu filtracji powietrza z minimum podwójnymi filtrami HEPA pozwalającym/
na  oczyszczenie  powietrza  w  pomieszczeniach.  Przed  przystąpieniem  do  czyszczenia  końcowego
należy sprężonym powietrzem przeczyścić wszystkie elementy instalacji a poprzez system filtrowania z
podwójnymi filtrami HEPA usunięcie tych zabrudzeń."

Ponieważ budynek jest stawiany od zera powyższe zapisy nie mają żadnego sensu i uzasadnienia -ten
zapis miałby sens jedynie przy prowadzeniu prac modernizacyjnych w istniejącym już budynku.

Specjalistyczne  czyszczenie  serwerowni  wykonuje  się  dopiero  po  zakończeniu  wszelkich  prac
budowlanych  i  tak  winno  być  wykonane.  Sposób  jego  przeprowadzenia  określają  normy  ISO dla
serwerowni a dobór rozwiązań powinien należeć do wykonawcy a Zamawiający dokona jedynie jego
kontroli i odbioru.

Zamawiający oczekuje aby rozpocząć filtrowanie pomieszczenia serwerowni w momencie zamknięcia prac
budowlanych i rozpoczęcia prac instalacyjnych oraz wykończeniowych.

Pytanie nr 43

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostarczenia dwóch niezależnych systemów UPS
po 500kW każdy, czyli w zakresie konfiguracji systemów UPS zostanie wypełniony wymóg 2n zamiast
n+1, który jest wystarczającym warunkiem dla poziomu Rated-3 l TIER Ill.

Zamawiający  w  tym  zakresie  pozostawia  dowolność  rozwiązań  technicznych.  Założenia  projektu  muszą
spełniać  poziom  konieczny  do  uzyskania  certyfikacji  Rated-3  według  ANSI/TIA-942  oraz  TIER  III  według
Uptime Institute. 

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich wymagań budowlano-konstrukcyjnych w zakresie
normy  ANSI  TIA-942  Rated  3?  PFU  nie  definiuje  wszystkich  wymogów  jakie  narzuca  norma  
ANSI TIA-942 dotyczących np. odporności ppoż. ścian, stropodachu, drzwi, lokalizacji parkingu i wielu
innych.

Wykonawca oczekuje od Wykonawcy certyfikacji zarówno dokumentacji technicznej jak i obiektu,
w związku z powyższym spełnienie wymagań w zakresie ANSI TIA-942 Rated 3 jest niezbędne.

Pytanie nr 45
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Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  Iokacja  wybrana  na  Data  Center  spełnia  wszystkie  wymagania  
ANSI TIA-942 Rated 3 związane z terenami zalewowymi, lokalizacją do rzek i autostrad? Są to warunki
zewnętrzne niezależne od Wykonawcy, które mogą wpłynąć na finalną certyfikacje obiektu.

Zamawiający  oczekuje  dostosowania  rozwiązań  do  wskazanych  standardów.  Zamawiający  zweryfikował
lokalizację  działkę  i  potwierdził  przez  niezależnych  konsultantów  oraz  jednostki  certyfikującej  możliwość
uzyskania  certyfikatu.  Zgodnie  z  uzyskanymi  informacjami  nie  ma  żadnych  przeciwskazań  w  zakresie
spełnienia wymogów wskazanych w standardzie TIA-942 dla poziomu Rated-3. 

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia od razu 100 szt. szaf rack oraz czy to jest maksymalna ilość
jaką przewiduje Zamawiający i na taką ilość należy zaprojektować serwerownię?

Czy  jeśli  na  etapie  projektowania  okaże się,  że  pozostaje  wolne miejsce  do wykorzystania  to  czy
Zamawiający dopuści umieszczenie części urządzeń wewnątrz budynku zamiast w kontenerach czy też
powstałe miejsce należę pozostawić na dalsza rozbudowę szaf rack lub pozostawić do wykorzystania
na przestrzeń biurową.

Zamawiający  jednoznacznie  określił  oczekiwania  co  do  ilości  szaf  rack  oraz  dopuścił  zmianę
architektury CPD w celu dostosowania jej do potrzeb projektowanych technologii.

Pytanie nr 47

Dotyczy erraty do PFU str. 46 i 47 (pkt. 2.2.3)

Czy zamawiający oczekuje dostarczenia minimum dwóch agregatów w pracy równoległej (architektura
n+1).  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  system  synchronizacji  agregatów  powinien  być  pozbawiony
pojedynczych punktów awarii tzn. konieczne jest zastosowanie paneli agregatów z możliwością pracy
równolegle]  i  nie  dopuszczalne  jest  zastosowanie  centralnego  panelu  synchronizacji  wraz  z
automatyką umieszczonych w jednej rozdzielni.

Zamawiający  w  tym  zakresie  pozostawia  dowolność  rozwiązań  technicznych.  Założenia  projektu  muszą
spełniać  poziom  konieczny  do  uzyskania  certyfikacji  Rated-3  według  ANSI/TIA-942  oraz  TIER  III  według
Uptime Institute. 
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