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Koszalin, 18.01.2021 r. 
M-2373-19/2021-P1 
 

Do oferentów 
 
Dotyczy: Postępowania nr M-2373-19/2021 na „Modernizację Serwerowni SP ZOZ MSWiA  
w Koszalinie w lokalizacji: Koszalin oraz Słupsk, uczestniczącego w projekcie e-zdrowie: rozwój 
nowoczesnych w-usług publicznych dla pacjentów (zaprojektuj i wybuduj)  
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-19/2021 wpłynęły poniższe 
zapytania: 
 
Pytanie nr 1 
Zgodnie z zapisami §11 ust. 6 projektu umowy „Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad  
i usterek w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia”. Natomiast zgodnie  
z załącznikiem nr 2 do projektu umowy (pkt 3 ppkt 4) „Podjęcie działań przez Wykonawcę 
zmierzających do usunięcia wad i usterek nastąpi do 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. 
Natomiast ostateczne usunięcie wad i usterek nastąpi do 96 godzin od momentu zgłoszenia”. Prosimy  
o ujednolicenie rozbieżności w sporządzonych przez zamawiającego dokumentach. 
 
Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis § 12 ust. 6, który otrzymał brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad tkwiących  

w całym zakresie przedmiotu umowy, które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi. Podjęcie 

działań przez Wykonawcę zmierzających do usunięcia wad i usterek nastąpi do 48 godzin od 

zgłoszenia przez Zamawiającego. Natomiast ostateczne usunięcie wad i usterek nastąpi do 96 

godzin od momentu zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami 

eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi Zamawiający może w/w termin 

przedłużyć.” 

 
Pytanie nr 2 
Z jakimi (konkretnie) zewnętrznymi instytucjami opiniującymi wykonawca ma obowiązek uzgodnienia 
dokumentacji projektowej oraz w jakim zakresie? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Pytanie nr 3 
Zgodnie z zapisem w PFU „Zamawiający dysponuję inwentaryzacją budowlaną dokonaną na podstawie 
oględzin i pomiarów z natury, bez dokonywania odkrywek”. Prosimy o jej załączenie. 
 
Odpowiedź: Zamawiający załącza rzut piwnicy, parteru oraz I piętra budynku A. 
 
Pytanie nr 4 
Dla jakich konkretnie urządzeń Wykonawca ma dostarczyć „instrukcje stanowiskowe urządzeń”? 
 
Odpowiedź: Wykonawca musi dostarczyć instrukcje stanowiskowe do wszystkich urządzeń 
montowanych zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o wykreślenie zapisu pkt 1.2.3 ppkt 5 dot. systemu sygnalizacji pożarowej, gdyż nie jest to 
przedmiotem zamówienia. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie nr 6 
Prosimy o wykreślenie lub szczegółowe wyjaśnienie zapisu w PFU „Wykonawca dokona wszelkich 
niezbędnych uzgodnień, uzyska nowe warunki przyłączeniowe do sieci energetycznej, w przypadku 
stwierdzenia, że aktualna moc przyłączeniowa jest niewystarczająca”. Poza zakresem przedmiotu 
zamówienia. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o załączenie: „opinię oraz zalecenia pożarowe Placówki”, które należy uwzględnić  
w pracach projektowych, a o których mowa w PFU – pkt. 2.1.3 ppkt 5. 
 
Odpowiedź: Zamawiający załącza decyzję oraz opinię pożarową. 
 
Pytanie nr 8 
W PFU pkt 1.2.3 ppkt 4 system sygnalizacji włamania i napadu ma spełniać wymagania  
co najmniej stopnia 2, natomiast w pkt 2.2.2.2 PFU – stopnia 3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt. 1.2.3. ppkt. 4 na „system sygnalizacji napadu  
i włamania spełniający co najmniej wymagania systemu stopnia 3 (…)” 
 
Pytanie nr 9 
Prosimy o załączenie załączników do PFU wymienionych w części B, rozdział III. 
 
Odpowiedź: Załączniki zostały dodane. 
 
Pytanie nr 10 
Prosimy o wykreślenie zapisów PFU dotyczących parametrów farby lateksowej, w szczególności 
wymagań: wysoka odporność na działanie środków dezynfekcyjnych, certyfikat potwierdzający 
odporność na działanie środków dezynfekcyjnych, atest higieniczny do stosowania w pomieszczeniach 
służby zdrowia, „jedwabisty połysk”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis. 
 
Pytanie nr 11 
Zamawiający w §2 ust. 2 określił termin wykonania prac projektowych „nie później niż do 30 dniu od 
podpisania umowy” , natomiast w §2 ust. 4 określił termin wykonania dokumentacji budowlanej wraz  
z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień „do 60 dni od podpisania umowy”. Jednocześnie 
zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy wykonać na pozwoleniu na budowę (na wydanie, którego 
organ administracji państwowej ma do 65 dni plus 14 dni na uprawomocnienie). Dodatkowo 
zamawiający zobowiązał się zatwierdzenia dokumentacji budowlanej w terminie 10 dni roboczych licząc 
od dnia jej przedłożenia. Prosimy o wyjaśnienie jak wykonawca ma wykonać dokumentację budowlaną  
i uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę w terminach zakreślonych przez zamawiającego? 
 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy § 2 w ust. 3, 4, 5 oraz 9. Ustępy te otrzymują brzmienie: 
Ust. 3 „Zamawiający jest zobowiązany do zatwierdzenia przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji 

budowlanej lub zgłoszenia uwag w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej przedłożenia.” 

Ust. 4 „Termin wykonania dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń  

i uzgodnień – do 70 dni od podpisania umowy.” 

Ust. 5 „Termin przekazania terenu budowy i rozpoczęcia robót budowlanych do 5 dni roboczych od 

daty przekazania dokumentacji budowlanej.” 

Ust. 9  „W terminie 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu, o którym mowa w § 1 ust. 3 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – terminowo – 

finansowy zawierający również harmonogram przekazywania kolejnych pomieszczeń (o którym mowa  

§ 1 ust. 8) zgodny z terminem określonym w § 2 ust. 5.” 
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Pytanie nr 12 
Dla przejrzystości i czytelności prosimy o ujednolicenie nomenklatury dotyczącej dokumentacji 
projektowej, gdyż obecnie jest ona różna (patrz PFU, wzór umowy, SWZ) i niezrozumiała. 
 
Odpowiedź: Zamawiający ujednolicił zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 13 
Dla jakiego obciążenia czas potrzymania zasilaczy UPS ma wynosić min. 15 minut? 
 
Odpowiedź: Dla obciążenia 50% mocy znamionowej. 
 
Pytanie nr 14 
Zgodnie z zapisami PFU należy „Doprowadzenie ścian i stropów pomieszczeń do klasy odporności 
ogniowej co najmniej EI60”. Prosimy o określenie technologii i materiałów, z których wykonane są 
istniejące ściany i stropy w adaptowanych pomieszczeniach serwerowni głównej i zapasowych  
w Koszalinie i Słupsku. 
 
Odpowiedź: 

1. Serwerownia Główna – ściany murowane, strop z płyt dachowych korytkowych 
żelbetowych; 

2. Serwerownia Zapasowa w Koszalinie – trzy ściany murowane, ściana oddzielająca od 
pom. 1.28 z płyty gipsowo kartonowej, stropy drewniane; 

3. Serwerownia Zapasowa Słupsk – ściany murowane, stropy drewniane. 
 
Pytanie nr 15 
Czy zamawiający z uwagi na konieczność wydzielenia strefy pożarowej, uwzględnia w ramach zadania 
wymianę okien na okna pożarowe w pomieszczeniach przyległych do serwerowni? Czy ewentualne 
okna zostaną wymienione w ramach innego postępowania? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnił wymiany okien. 
 
Pytanie nr 16 
Ze względu na konieczność wyposażenia serwerowni głównej w system gaszenia w opinii wykonawcy 
niezbędne jest uszczelnienie pomieszczenia przez zaślepienie (zamurowanie) okien lub ewentualnie 
wymianę stolarki okiennej na spełniającą wymagania szczelności i p.poż. 
 
Odpowiedź: Pomieszczenie Serwerowni Głównej nie posiada okien. 
 
Pytanie nr 17 
Zgodnie z zapisami §7 ust. 3 projektu umowy „Wykonawca uwzględnił zakres rzeczowy wynikający  
z PFU oraz z informacji zawartych w pozostałej dokumentacji SIWZ”. O jakiej pozostałej dokumentacji 
mowa; prosimy o jej załączenie. 
 
Odpowiedź: Dokumentacja załączona jest w postępowaniu. 
 
Pytanie nr 18 
Dlaczego zamawiający wymaga zrealizowania całego przedmiotu zamówienia na pozwoleniu na 
budowę? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga pozwolenia na budowę tylko w zakresie robót polegających 
na wykuciu i poszerzeniu otworów w ścianach konstrukcyjnych budynku S. 
 
Pytanie nr 19 
Prosimy o potwierdzenie, że drzwi do śluzy mają być wykonane w klasie RC4 bez odporności ogniowej. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz projektem wykonanym przez Wykonawcę. 
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Pytanie nr 20 
Czy śluza ma stanowić wydzieloną strefę ppoż.? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z projektem wykonanym przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 21 
W jaki celu wykonawca ma przedłożyć mapę geodezyjna powykonawczą? Prosimy o wskazanie jakie 
elementy robót objętych przedmiotem zamówienia należy na niej nanieść. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z aktualnymi przepisami. 
 
Pytanie nr 22 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie kanalizacji teletechnicznej, gdyż: 

- zgodnie z zapisami PFU „Po stronie wykonawcy będzie naprawa niedrożnych odcinków 
kanalizacji teletechnicznej” – ile metrów ma ta niedrożność; 

- zgodnie z zapisami PFU „wykonanie kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkami „A” i „S”  
w Koszalinie o długości ok. 20 metrów” – w takim razie prosimy o konkretną informację czy 
pomiędzy budynkami „A” i „S” w Koszalinie istniejącą kanalizację teletechniczną należy 
udrożnić i wykorzystać do położenia światłowodu, czy obecnie nie ma kanalizacji 
teletechnicznej pomiędzy budynkami „A” i „S” w Koszalinie i trzeba ją wykonać. 

 
Odpowiedź: Należy założyć wykonanie nowej kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkiem  
A i S. 
 
Pytanie nr 23 
Prosimy o wykreślenie zapisu §4 ust. 3 w zakresie „oraz zabezpieczenie łączności telefonicznej”. Brak 
związku z przedmiotem zamówienia. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 24 
Prosimy o wykreślenie zapisu §4 ust. 8 oraz §13 ust. 1 pkt 4 w zakresie wykonania badań  
i odbiorów „wydajności wentylacji”. Brak związku z przedmiotem zamówienia. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 25 
Prosimy o uzupełnienie §14 o kary umowne jakie zamawiający zapłaci wykonawcy  
w szczególności, prosimy o dodanie: 
Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne z tytułu: 

- za nieterminowe zaakceptowanie dokumentacji budowlanej, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 1 – 
0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

- za nieterminowe wyznaczenie i rozpoczęcie odbioru, o którym mowa w §13 ust. 3 – 0,5% 
wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 26 
Zgodnie z art. 436 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 
2019 z późn. zm.) – umowa o realizację zamówienia publicznego powinna zawierać postanowienia 
określające łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony. 
Zamawiający ma zatem obowiązek wprowadzić do treści umowy limit kar umownych, który nie może 
zostać przekroczony nawet w przypadku kumulacji kar z kilku tytułów. Prosimy o skorygowanie projektu 
umowy. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis do § 15 ust. 2. 
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Pytanie nr 27 
W jakim celu wykonawca ma obowiązek opracowania projektu technologicznego? Co ma zawierać 
projekt technologiczny, jakie konkretnie urządzenia maja być w nim ujęte? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ oraz projektem Wykonawcy, projekt technologiczny winien zawierać 
wszystkie urządzenia zainstalowane w Serwerowni. 
 
Pytanie nr 28 
Prosimy o uzupełnienie projektu umowy o obowiązki zamawiającego. 
 
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia zapisy w § 5 umowy. 
 
Pytanie nr 29 
Czy cena oferty ma obejmować koszty przeglądów systemów (w tym klimatyzatorów i systemów 
przeciwpożarowych) z wyłączeniem kosztów materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji? 
 
Odpowiedź: Cena oferty powinna obejmować koszty gwarancji czyli przeglądów technicznych 
wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych. 
 
Pytanie nr 30 
Prosimy o sporządzenie i załączenie wzoru umowy, który będzie zgodny z obecnie obowiązującą 
ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Umowa została zmieniona. 
 
Pytanie nr 31 
Czy należy wykonać okablowanie od serwerowni głównej do projektowanej (i objętej innym 
postepowaniem) centrali alarmu pożarowego? 
 
Odpowiedź: Serwerownia Główna ma posiadać własną centralę alarmu pożarowego. 
 
Pytanie nr 32 
Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów PFU, tj. 

A. „remont pomieszczeń towarzyszących” – o jakie pomieszczenia chodzi? 
B. „usuniecie niepotrzebnych urządzeń wodno-sanitarnych” – jakie konkretnie i ile szt.? 
C. „przeniesienie podejść wod.-kan. z pomieszczenia serwerowni głównej” – gdzie je przenieść, 

prosimy o wskazanie miejsca ich przeniesienia, co oznacza przeniesienie ? 
D. „integracja zamontowanych systemów ppoż. z głównym systemem alarmu pożarowego  

w obiekcie w terminie podanym przez zamawiającego” – prosimy o wyszczególnienie jakie 
prace kryją się pod „integracją”. „Projekt budowlany: Projekt remontu – poprawa warunków 
ewakuacyjnych oraz ochrony przeciwpożarowej w obiekcie” nie uwzględnia serwerowni 
zapasowej w budynku A I piętro oraz w ogóle nie obejmuje budynku S,  
w którym ma być serwerownia główna. Co oznacza „w terminie podanym przez 
zamawiającego”? 

 
Odpowiedź:  

A. Pomieszczenia towarzyszące – pomieszczenie 10, 11, 12, 13; 
B. W pomieszczeniu nr 8 – instalacji c.o.; 
C. Tak jak w punkcie B; 
D. Wykonawca zobowiązany jest wykonać czujki oddymiające w Serwerowni Zapasowej 

oraz podłączyć Serwerownię zapasową w Koszalinie do systemu p.poż montowanego  
w ramach postępowania nr M-2373-20/2021. Termin integracji do 30.09.2022 r. 

 
Pytanie nr 33 
Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 260 dni od podpisania umowy. 
Zamawiający wymaga uzyskania  pozwolenia na budowę, przygotowanie kompletnego projektu 
budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowę to 3 miesiące, uzyskanie pozwolenia na budowę 
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to 65 dni oraz 14 dni na uprawomocnienie decyzji, wykonanie robót to kolejne 3 miesiące ze względu na 
szeroki zakres, ograniczenia w dostawach oraz dostępności ekip podwykonawczych. 
Dodatkowo ze względu na ograniczenia pracy związane z pandemią czas oczekiwania na wydanie 
decyzji pozwolenia na budowę znacznie się wydłużył i przekracza terminy ustawowe dlatego trudno 
Wykonawcy określić możliwy termin wydania decyzji. 
Wykonawca bazując na własnym doświadczeniu wykonania serwerowni zwraca uwagę iż wykonanie 
całości zamówienia tj. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w terminie do 15.05.2022 nie 
jest możliwe w obecnych warunkach. 
 
Odpowiedź: Termin realizacji przedmiotu zamówienia został wydłużony do 30.05.2022 r. 
 
Pytanie nr 34 
Wykonawca zwraca się również z zapytaniem czy w przypadku wydłużenia się procedury 
administracyjnej wydania decyzji pozwolenia na budowę, Zamawiający wydłuży termin realizacji o ta 
ilość dni opóźnienia. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 35 
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę doświadczenia 

• Minimum 1 robotę budowlaną polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów 
użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych lub budynków zamieszkania zbiorowego  
w tym położenia instalacji elektrycznej i/lub p.poż oraz wykonał nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie – minimum jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 
200.000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu albo modernizacji serwerowni. 

• Minimum 1 usługę projektową obejmującą projektowanie budowy, rozbudowy lub przebudowy 
obiektów użyteczności publicznej 

 
Czy doświadczenie dotyczące roboty budowlanej może być łączone, spełniające warunki czy 
Zamawiający wymaga 2 robót budowlanych? Czy doświadczenie dotyczące roboty budowlanej i usługi 
projektowej może być łączone w ramach jednego zrealizowanego zamówienia? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia w ramach jednego zrealizowanego 
zamówienia. 
 
Pytanie nr 36 
Ze względu na obecną sytuację pandemiczną w kraju w celu usprawnienia komunikacji Wykonawca 
wnioskuje o wprowadzenie możliwości złożenia w formie elektronicznej projektu umowy  
o podwykonawstwo  lub jej zmiany przez Wykonawcę w celu jej akceptacji przez Zamawiającego. 
Jednocześnie Wykonawca zwraca się o zmniejszenie ilości dni na akceptacje projektu Umowy/jej 
zmiany przez Zamawiającego z 14 dni na 3 dni robocze ze względu na krótki czas realizacji całości 
zamówienia i usprawnienie procedury akceptacyjnej. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie projektu umowy o podwykonawstwo w formie 
elektronicznej. Zamawiający zmienia zapis w § 10 (dawniej § 9) ust. 11 na: 
„Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy  
o podwykonawstwo w terminie 5 dni roboczych od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu”. 
 
Pytanie nr 37 
Wykonawca wnosi o zmianę iż wskazany termin zakończenia robót, nie jest jednoznaczny  
z podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót, tzn. do tego terminu nie wliczane są terminy 
ustalone dla odbioru końcowego zgodnie z par. 13. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z § 2 ust. 8 umowy. 
 
Pytanie nr 38 
Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do roku od momentu podpisania 
umowy. Termin wymaganej realizacji zamówienia (to jest 4 miesiące) będzie trudny do dotrzymania ze 
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względu na procedury formalne związane z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych  
i poprzedzających je uzgodnień oraz czas dostępności i produkcji elementów wymaganego 
wyposażenia, które będą produkowane również na zamówienie po akceptacji projektu, a także czas 
potrzebny na realizację prac budowlanych. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 30.05.2022 r. 
 
Pytanie nr 39 
Czy jest przewidziane miejsce na wpięcie się do istniejących rozdzielnic w celu zasilenia każdej  
z serwerowni? Proszę o wskazanie umiejscowienia rozdzielnic na rzucie budynku oraz określenie 
kondygnacji na której się znajdują. Czy są wolne obwody, czy będzie trzeba przebudowywać istniejące 
rozdzielnice? Czy będzie możliwość wyłączenia rozdzielnic do których mamy się wpiąć? 
 
Odpowiedź: Zamawiający przewidział w rozdzielni wolne pole, w które można wpiąć obwody. 
Rozdzielnia znajduje się w budynku B. Zamawiający załącza projekt rozdzielni. 
 
Pytanie nr 40 
Proszę o informację na temat obecnych stref pożarowych w budynkach które są objęte zadaniem. 
 
Odpowiedź: Zamawiający załącza decyzję oraz opinię pożarową. 
 
Pytanie nr 41 
Proszę o informację na temat obecnej odporności ogniowej stropów oraz ścian pomieszczeń 
serwerowni głównej oraz zapasowych. 
 
Odpowiedź: Zamawiajacy nie określił odporności ogniowej. Serwerownia Główna posiada ściany 
murowane, strop z płyt dachowych korytkowych żelbetowych; Serwerownia Zapasowa  
w Koszalinie – trzy ściany murowane, ściana oddzielająca od pom. 1.28 z płyt gipsowo 
kartonowych, stropy drewniane; Serwerownia Zapasowa w Słupsku – ściany murowane, stropy 
drewniane. 
 
Pytanie nr 42 
Jaki jest obecny system SSP który mamy skomunikować z nowoprojektowanym? 
 
Odpowiedź: Zamawiajacy nie posiada systemu SSP. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
czujki oddymiające w Serwerowni Zapasowej oraz podłączyć Serwerownię zapasową do 
systemu p.poż montowanego w ramach postępowania nr M-2373-20/2021. Termin integracji do 
30.09.2022 r. 
 
Pytanie nr 43 
Gdzie mają zostać zamontowane jednostki zewnętrzne klimatyzacji precyzyjnej? Jeżeli na dachu to jaka 
jest obciążalność stropu? 
 
Odpowiedź: Jednostki klimatyzacji precyzyjnej maja zostać zamontowane na dachu budynku S. 
Strop wykonany jest z płyt żelbetowych. 
 
Pytanie nr 44 
Czy trasa światłowodu w budynku A przechodzi przez strefy z ograniczonym dostępem? To samo się 
tyczy trasy kabli elektrycznych zasilających. 
 
Odpowiedź: Nie. 
 
Pytanie nr 45 
Proszę o podanie wymiarów pomieszczeń objętych pracami. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z PFU. 
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Pytanie nr 46 
Proszę o wskazanie miejsc i określenie obszarów skucia posadzki o której mowa w PFU,  
o jakiej grubości skucia mówimy? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z PFU oraz w miarę potrzeb wynikających z projektu Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 47 
Czy którykolwiek z budynków w których mają być wykonywane prace jest objęty nadzorem 
konserwatora zabytków? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 48 
Proszę o informację na temat istniejących okien, czy one również mają być podpięte do systemu 
SSWiN? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z PFU. 
 
Pytanie nr 49 
Co ma znaleźć się w zakresie remontu pomieszczeń towarzyszących? 
  
Odpowiedź: Zgodnie z PFU. 
 
Pytanie nr 50 
W których pomieszczeniach ma być zamontowana podłoga techniczna? Tylko w serwerowni głównej 
czy też w serwerowniach zapasowych? 
 
Odpowiedź: W obowiązku Wykonawcy jest zamontowanie podłogi technicznej w Serwerowni 
Głównej. W Serwerowniach Zapasowych, Zamawiający dopuszcza wykonanie kanałów 
kablowych przypodłogowych lub przysufitowych między szafami. 
 
Pytanie nr 51 
Z uzyskanych informacji na wizji lokalnej wynika, że dla zadania będzie potrzebne opracowanie projektu 
budowlanego (z kompletem zezwoleń). W związku z powyższym może  wystąpić konieczność 
wydłużenia terminu realizacji – oczekiwanie na niezbędne decyzje urzędowe. Czy Zamawiający 
przewiduje możliwość wydłużenia okresu realizacji? 
 
Odpowiedź: Zamawiajacy wydłuża termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.05.2022 r. 
 
Pytanie nr 52 
Czy uaktualnienie Scenariusza pożarowego oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest po stronie 
Zamawiającego? 
 
Odpowiedź: Aktualizacja Scenariusza pożarowego oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 
jest po stronie Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 53 
Czy systemem klimatyzacji precyzyjnej mają być objęte wszystkie serwerownie, czy tylko serwerownia 
główna? 
 
Odpowiedź: Systemem klimatyzacji precyzyjnej ma być objęta tylko Serwerownia Główna. 

 
 

Anna Sieńkowiec 
………………………………… 

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Gospodarczych  

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl

