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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW
Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr wA-2900-6/20l4 ,,Adaptacja
pomieszczeń na setwerownię wraz z jej przeniesieniem".

Pytanie 1

W programie funkcjonalno uż1'tkowym brak jest informacji o wymaganiach w zakresie
Zapasowego źródła dostarczania energii elektrycznej. Prosimy o opis wymagań
Zamawiającego w tym zakresie.
odpowiedź 1:

W ramach zadania przetargowego zamawiający nie wymaga od wykonawcy budowy
lub instalacji Zapasowego źródła zasilania. Zapas energii Zapewnią dedykowane
autonomiczne urządzenia (UPS) instalowane na poziomte szaĘ, Serwera.

Pytanie 2
Prosimy o określenie poziomu fizycznych zabezpieczeń jakie mają byÓ zastosowane
w sęIwęrowni z zakręsie ochrony danych na Serwerach przed włamaniem lub napadem.

Prosimy o udostępnienie nam wyciągu z procedur stosowanychptzez zamawtającego.
odpowiedź 2:
Pomieszczenie nowej serwerowni jest lokalizowane w obszarze strefy chronionej.
Zamawiający nie wymaga instalacji dodatkowych zabezpieczen antywłamaniowych,
antynapadowych ponad te, które są zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (Program
funkcjonalno_ uzytkowy: pkt 2.l.6 ,,Stolarka drzwiowa''). Zamawiający nie oczekuje,
ze w ramach realizowanego zadania przetargowego wykonawca zainstaluje specjalistyczne
urządzenia. inne ponad te' których funkcjonalność wskazana został"a w opisie przedmiotu
zamówienia lub specjalne rczwiązania architektoniczno-budowlane chroniące sprzęt
jak i dane, ponad te, których firnkcjonalności wskazano w programie funkcjonalno-
użytkowym.
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ZamawiĄący nie widzi teŻ konieczności instruowania wykonawców o procedurach
zabezpieczeń' poniewaz opisane funkcjonalności urządzen i rczwiązafi architektonicznych
w sposób wystarczający opisują wykonawcy zadanie i są wystarczające, zdaniem
zamawiającego, do wykonania przedmiotu zamówienia. Żadne nowe Żądartia modyfikacji
opisanych funkcjonalnoŚci nię zostaną zgłoszone ptzez zamawiającego na etapie
akceptowania dokumentów projektowych, zatem nie obciązą one wykonawcy finansowo
jak i pod względem wykonalvczym.

Pytanie 3:
Czy jest mozliwość zorganizowania w najb|iższym czasie dodatkowej wizji lokalnej.
odpowiedź 3:
Tak, zamawiający organizuje dodatkowe spotkanie wykonawców w dniu 17 paździemika
2014 roku o godzinie l0:00.

Zamawiający informuje, Że zgt:dnie z art. 38 rrst' 6 pzp Zamawiający'' przedłuża ternrin
składania ofert" jezeli rv lvyniktl rnadyłikacji treści specytikacji niezbędny jest dodatkolvy
cZaS lla q'prowaclzenie zlnialr w olbrtach. obecnię jec1nak zarrrawiający udzielając odpowiedzi
na pytania nie zmodyfikował specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i nie zmienił
informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu, vłylączając w związku ztym konieczność
modyfikacji oferty wykonawcy, wobec częgo nie przesuwa terminu składania ofert.
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