Zielonka dn. 21.10.2019 r.
Oznaczenie sprawy: SPZOZ MOZ 8.271.2/2019
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie
p.n. „Modernizacja pomieszczenia serwerowni i wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z
dedykowaną instalacją elektryczną w systemie zaprojektuj i wybuduj w budynku SPZOZ-MOZ
w Zielonce”.

Odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W związku ze złożonymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art.
38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r. poz. 1843) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Czy posiada dokumentację lub inwentaryzację architektury zgodną z stanem bieżącym obiektu
(10.2019), która zostanie udostępniona wykonawcy w celu opracowania dokumentacji projektowej?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie posiada aktualnej dokumentacji architektonicznej, dokumentacja jest z czasów
budowy i została przerysowana do AutoCADa i w takiej formie zostanie udostępniona Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający jako załącznik do niniejszych odpowiedzi udostępnia skany planów budynku
jakie posiada.

Pytanie nr 2
Proszę o potwierdzenie, że dokumentacja architektoniczna obiektu zostanie udostępniona w wersji
edytowalnej (*.DWG - auto-cad)?
Odpowiedź nr 2
Proszę zapoznać się z odpowiedzią do pytania nr 1.

Pytanie nr 3
Ewentualnie w przypadku braku dokumentacji architektonicznej w wersji edytowalnej (auto-cad) w jaki
sposób ma być opracowana dokumentacja projektowa?
Odpowiedź nr 3
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Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU.

Pytanie nr 4
Mając na względzie stan techniczny RGNN i brak rezerwy miejsca oraz planowaną modernizacje czy
dopuszcza się wykonanie jednej linii WLZ do serwerowni i tam wykonanie punktu rozdziału mocy na
punkty pośrednie zasilająco-logiczne?
Odpowiedź nr 4
Zleceniodawca nie widzi przeciwskazań do takiego proponowanego rozwiązania. Zwraca się uwagę aby
na wewnętrznej linii zasilającej, pomiędzy rozdzielnicą a serwerownią (w miejscu ustalonym przy
projektowaniu) umieścić przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP)..

Pytanie nr 5
Kanały pod parapetowe PCV czy AL?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający zaleca kanały PCV.

Pytanie na 6
Czy budynek posiada instalacje elektryczną RGNN w układzie TN-C-S?
Odpowiedź nr 6
Budynek SP ZOZ – MOZ posiada instalacje elektryczną RGNN w układzie TN-C-S.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wymaga wykonanie uziemienia dla potrzeb wykonania instalacji elektrycznych
zasilania komputerów, których obwody będą zabezpieczone różnicowo-prądowo?
Odpowiedź nr 7
Tak, zgodnie z opisem w PFU.

Pytanie nr 8
Czy uzupełnienie ubytków ścian i otworzenie powierzchni przez malowanie dotyczy tylko w polu
działania (malowanie kolor biały).
Odpowiedź nr 8
Tak.
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Pytanie nr 9
Proszę o wyjaśnienie, ponieważ względem obowiązującego prawa nie istnieją uprawnienia projektowe
(budowlano-wykonawcze) w przedmiocie budowy sieci i urządzeń teletechnicznych, jakimi
uprawnieniami członka zespołu powinien wykazać się wykonawca?
Odpowiedź nr 9
Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości Zamawiający usuwa z SIWZ oraz załącznika nr 7 do SIWZ –
Wykaz osób, że dysponuje „jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe do sporządzania
dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlano-wykonawczych w przedmiocie budowy sieci i
urządzeń teletechnicznych”.
Tym samym usunięty zostają powyższy zapis z:
1) SIWZ, Rozdział 5. Warunki udziały w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania, pkt
5.5.1 ppkt 2) lit. b.
2) Załącznik nr 7 do SIWZ pkt 2).

Pytanie nr 10
Podczas wizji lokalnej zostało zauważone, że instalacje istniejące w niektórych częściach korytarzy
prowadzone w korytach uniemożliwiają dołożenie koryta obok/poniżej – zatem będzie zachodziła
konieczność
demontażu
starych
listew
i
w
ich
miejsce
instalacja
nowych.
Czy zamawiający wyraża zgodę na taki sposób realizacji?
Odpowiedź nr 10
Zamawiający wyraża zgodę na demontaż starych koryt kablowych pod warunkiem zachowania
ciągłości działania starego okablowania (ciągłość pracy Zamawiającego) do czasu uruchomienia nowej
instalacji.

Pytanie nr 11
Proszę o wytycznych do zaprojektowania
dedykowanych 230V instalacji elektrycznej.

gniazd niskoprądowych sieci

LAN i gniazd

Odpowiedź nr 11
Pytanie jest niezrozumiałe dla Zamawiającego. Wszystkie informacja co do zaprojektowania gniazd
zawarte są w PFU. Jednocześnie ostateczna lokalizacja gniazd w poszczególnych pomieszczeniach
zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia.

Pytanie nr 12
Proszę również o przesłanie starych projektów elektrycznych i sieci LAN.
Odpowiedź nr 12
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Stare projekty elektryczne budynku SP ZOZ – MOZ zleceniodawca posiada w wersji papierowej, które
mogą być udostępnione wyłonionemu wykonawcy, natomiast nie posiadamy projektów lokalnej sieci
komputerowej (sieci LAN).

Informujemy, że powyższe odpowiedzi stanowią integralną cześć SIWZ przedmiotowego
postępowania.

Na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
informuję, iż termin składania ofert w postępowaniu przetargowym „Modernizacja pomieszczenia
serwerowni i wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w systemie
zaprojektuj i wybuduj w budynku SPZOZ-MOZ w Zielonce” zostaje przesunięty na dzień 28.10.2019
roku.

Oferty do przedmiotowego postępowania należy składać do dnia 28.10.2019 r. do godziny 13:00,
termin otwarcia ofert: 28.10.2019r. o godzinie 13:30. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez
zmian.

ZGODNIE Z POWYŻSZYM W SIWZ ZOSTAJĄ ZMIENIONE:
12.1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 28.10.2019 roku do godziny 13:00.
12.1.2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
„Modernizacja pomieszczenia serwerowni i wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z
dedykowaną instalacją elektryczną w systemie zaprojektuj i wybuduj w budynku
SPZOZ-MOZ w Zielonce.
Nie otwierać przed dniem 28.10.2019 godz. 13:30

12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Mickiewicza 18 05-220 Zielonka w Sekretariacie
w dniu 28.10.2019 r. o godzinie 13:30.
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