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Otwock,  dnia 13.08.2019r.  

ZP 14 - 2019 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Informacja dla Wykonawców 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Modernizację serwerowni w zakresie przeniesienia jej do innego pomieszczenia i dostosowania 

pomieszczenia do obowiązujących przepisów prawa” 

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), (dalej ustawy Pzp) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań 

wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie 1. 

Prosimy o udzielenie wyjaśnień w zakresie podania szacunkowej wartości zamówienia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wartość szacunkowa zamówienia została sporządzona na podstawie 

kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez projektanta dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

modernizacji istniejącej serwerowni w zakresie przeniesienia jej do innego pomieszczenia  

i dostosowanie tego pomieszczenia do obowiązujących przepisów w ramach projektu pn. „Elektroniczna 

platforma usług medycznych otwarty Otwock” i wynosi 179.939,67 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt 

dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy), co stanowi 

równowartość 41.732,88 € netto. Kosztorys inwestorski został sporządzony w dniu 27 czerwca 2019 

roku. 

 

Pytanie 2. 

W opisie projektu wykonawczego pojawia się informacja o wczesnej detekcji dymu opartego o system 

Vesda.  W związku z tym, że został wskazany konkretny system prosimy o potwierdzenie, że jest to 

przykładowe rozwiązanie i można zastosować zamiennik systemu o parametrach nie gorszych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych systemów niż wymienione w projekcie wykonawczym pod 

warunkiem, iż zastosowane systemy i rozwiązania sprzętowe charakteryzować się będą parametrami nie 

gorszymi niż przyjęte w dokumentacji wykonawczej. 
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Pytanie 3. 

W opisie projektu wykonawczego pojawia się informacja o sterowaniu gaszeniem centralą typ IGNIS 

1520M. W związku z tym, że został podany typ centrali wskazujący na konkretnego producenta prosimy 

o potwierdzenie, że jest to przykładowe rozwiązanie i można zastosować zamiennik centrali  

o parametrach nie gorszych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych systemów niż wymienione w projekcie wykonawczym pod 

warunkiem, iż zastosowane systemy i rozwiązania sprzętowe charakteryzować się będą parametrami nie 

gorszymi niż przyjęte w dokumentacji wykonawczej. 

 

 

Dyrektor 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 


