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   Otwock, dnia 25.06.2018 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie wewnętrznej sieci światłowodowej oraz świadczenie 
usługi dostępu do Internetu na terenie Zamawiającego SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA  
w Otwocku na potrzeby realizacji projektu pn. „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty 
Otwock” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 2.1 „E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1 
„E-USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020. 
 

Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego 
zapytania ofertowego. 

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 
 
Pytanie 1. 
Czy mapa do celów projektowych ma obejmować cały obszar szpitala, jeżeli tak to jaka jest jego 
powierzchnia? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie wymaga aby mapa do celów projektowych obejmowała cały obszar 
szpitala, a jedynie obszar, na którym zlokalizowana będzie sieć światłowodowa.  
Zamawiający zamieszcza na stronie plan sytuacyjny. Wewnętrzna sieć obejmuje budynki: R, A, B, N, H, 
E, S, D. 
 
 
 
Pytanie 2. 
Czy dokumentacja projektowa ma zawierać projekt budowalny budowy przyłącza ziemnego wraz  
z uzgodnieniami branżowymi  oraz właścicielami nieruchomości i ze zgłoszeniem do Urzędu 
Architektury?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wymaga od Wykonawcy wykonania dokumentacji projektowej 
wewnętrznej sieci światłowodowej na terenie Szpitala. Wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje, 
pozwolenia dotyczące sieci biegnącej poza terenem szpitala leżą po stronie Wykonawcy i ich treść, 
forma i zakres nie będą weryfikowane przez Szpital. Usługa ma zostać uruchomiona zgodnie z 
terminami określonymi w zapytaniu. W myśl art. 29 ust. 1 pkt 19a litera e ustawy z dnia 07 lipca 1994 
r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018, poz.1202): Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa sieci 
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telekomunikacyjnej, a jedynie zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Organ 
ten ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu. (art. 30 ust. 5) – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202).  
 
  
 

 
 

Dyrektor 
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 
/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 

 


