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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

78-520 Złocieniec, ul. Kańsko 1 
tel. 94-36-71-222,    fax. 94-37-21-453 

www.szpitalkansk.pl,               www.szpitalkansk.4bip.pl 
  email: szpitalkansk@pro.onet.pl 

NIP: 253-00-98-261 
Regon:        330086948 

Nr KRS 0000027543 SR w Koszalinie IX Wydział KRS 

 
                                    Złocieniec, dnia 9 grudnia 2021 roku 

 
Odpowiedzi 

naprzesłąne zapytania do treści SWZ 

Dotyczy : 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Modernizacja pomieszczeń serwerowni Szpitala 
w ramach projektu pn. „Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWIA: rozwój nowoczesnych 

e-usług publicznych dla pacjentów”  
opublikowanego w BZP Nr 2021/BZP 00289404/01 w dniu 2021-11-29 

 

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści 
SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II 
ust.6 Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) udziela wyjaśnienia: 
 
Pytania: 
1. W wymaganiach etapu II Zamawiający wymaga wykonania podłogi podniesionej: jakie 
wysokości podłogę podniesioną należy przewidzieć, ewentualnie, czy wobec stosunkowo 
niedużej wysokości pomieszczeń (skosy dachu w serwerowni głównej) Zamawiający dopuści 
wykonanie w pomieszczeniach serwerowni wykładziny antyelektrostatycznej, 
prądoprzewodzącej? 
2. Prosimy o przedstawienie szacunkowego bilansu energetycznego urządzeń komputerowych 
i sieciowych, które Zamawiający planuje zainstalować w projektowanych pomieszczeniach 
serwerowni. Zapis mówiący o „doborze ilości szaf ze względu na obciążalność stropu” oraz 
informacja o „zapotrzebowaniu na energię elektryczną każdej z szaf to 16kW” w praktyce 
uniemożliwia wykonanie obliczeń zapotrzebowania na moc, doboru rozdzielnic instalacji 
elektrycznej, czy też określenie mocy chłodniczej urządzeń klimatyzacyjnych – oferowane 
rozwiązania mogą się różnić nawet dwukrotnie, lub więcej. Doprecyzowania wymagania w tym 
zakresie jest niezbędne dla zachowania kompletności i jednoznaczności Opisu Przedmiotu 
Zamówienia zgodnie z wymaganiami PZP. 
3. Czy, ze względu na opieką konserwatorską, jest możliwość instalacji elementów 
zewnętrznych (skraplaczy) instalacji klimatyzacji w sposób widoczny, czy jedynie w wersji 
zabudowanej np. na poddaszu? 
4. Czy Zamawiający występował do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie 
wstępnych warunków realizacji zamierzenia będącego przedmiotem postepowania? Jeśli tak, 
to prosimy o udostepnienie opinii WKZ. 
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5. Dla potrzeb obliczenia wymaganej ilości gazu gaśniczego, do czego potrzebna jest kubatura 
chronionego pomieszczenia, prosimy o podanie wysokości obu pomieszczeń serwerowni, gdyż 
brakuje takiej informacji w udostępnionej dokumentacji. 
6. Prosimy o uzasadnienie wymagania zastosowania wkładek do drzwi do serwerowni 
dostosowanych do stosowania kluczy zgodnych ze standardem ATEX, wg. normy EN 60079: 
Atmosfery wybuchowe. Jeśli w obiekcie występuje konieczność stosowania wyposażenia 
zgodnego z tymi wymaganiami, prosimy o doprecyzowanie wymagań w tym zakresie, 
ponieważ powinno to być ujęte w wycenie oraz podlegać szczególnym uwarunkowaniom i 
uzgodnieniom na etapie projektowania. 
7. Zgodnie z PFU należy „przewidzieć instalację napięcia gwarantowanego po UPS + ByPass” – 
prosimy o udostępnienie dokumentacji UPS celem doboru typów i mocy kabli zasilających i 
zabezpieczeń. 
8. Prosimy o potwierdzenie, że, zgodnie z opisem na stronie 18 PFU, wymaganie jest 
zainstalowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu tylko dla potrzeb 
serwerowni zapasowej. 
9. W ramach prac II etapu realizacji wymagane jest "wyburzenie istniejącej ściany działowej": 
prosimy o wskazanie na zamieszczonych rysunkach, którą ścianę należy wyburzyć. 
 
Odp. 

1. Tak, Zamawiający dopuści wykonanie w pomieszczeniach serwerowni wykładziny 
antyelektrostatycznej, prądoprzewodzącej; 

2. Szafy w serwerowni głównej – ok. 16 kW, 
Szafa w serwerowni pomocniczej – ok. 12 kW; 

3. W związku z tym, że obiekt Szpitala wpisany jest do Rejestru zabytków montaż 
instalacji elementów zewnętrznych (skraplaczy) instalacji klimatyzacji w sposób 
widoczny (np. na elewacji) wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Szczecinie Oddział w Koszalinie; 

4. Zamawiający nie występował do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie 
wstępnych warunków realizacji zamierzenia będącego przedmiotem postępowania; 

5.  Wysokość pomieszczenia serwerowni głównej – 3,18 m, 
Wysokość pomieszczenia serwerowni zapasowej – 2,08 m. 
Wykonanie szczegółowych obmiarów należy do Wykonawcy w ramach opracowania 
dokumentacji projektowej; 

6. W PFU, na str. 15 w podrozdziale „Kontrola dostępu drzwi do serwerowni – wkładka 
mechatroniczna” należy wykreślić zdanie: 
„System powinien mieć możliwość wykorzystywania kluczy zgodnych ze standardem 
ATEX (wg EN 60079-0 oraz EN 60079-11);”; 

7. Dostawa UPS oraz dobór typów i mocy kabli zasilających i zabezpieczeń jest po stronie 
Wykonawcy i jest elementem przedmiotu zamówienia, 
Na str. 10 PFU zdanie: 
„• wykonanie prac instalacyjnych w pomieszczeniu serwerowni: wydzielonego 

obwodu zasilania, systemu sygnalizacji alarmu i włamania zintegrowanego z 
systemem kontroli dostępu, szafy serwerowej, montaż stałego urządzenia 
gaśniczego wraz z centralą automatycznego gaszenia, szaf serwerowych;” 
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Otrzymuje brzmienie: 
„• wykonanie prac instalacyjnych w pomieszczeniu serwerowni: wydzielonego 

obwodu zasilania, systemu sygnalizacji alarmu i włamania zintegrowanego z 
systemem kontroli dostępu, szafy serwerowej, montaż stałego urządzenia 
gaśniczego wraz z centralą automatycznego gaszenia, szaf serwerowych oraz 
dostawa UPS;” 

8. Wymagane jest zainstalowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli 
dostępu dla potrzeb serwerowni głównej i zapasowej; 

9. W zapisie PFU jest się błąd, w zakresie II etapu realizacji zadania nie ma do wyburzenia 
ścian działowych. 
Należy wykreślić: 
- na str. 10 PFU „oraz wyburzenie istniejącej ściany działowej”, 
- na str. 11 PFU „oraz rozebranie ściany działowej”, 
 

 
Załącznik: 

1. Załącznik Nr 2 do SWZ – PFU poprawiony 
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