
 
 
Nasz znak:  DZP.341.02.2019                                                                                       Radom, dnia 2019-01-16 
 

 
   ............................................. 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Rozbudowę 
infrastruktury teleinformatycznej szpitala wraz z pracami towarzyszącymi w celu podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa danych” dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w ramach realizacji projektu pn.„ Wdrożenie e - usług w Mazowieckim Szpitalu 
Specjalistycznym Spółka z o.o.”  (sprawa nr 341.02.2019). 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła 
pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 
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. 
Pytanie Odpowiedź 

1. 
Pytanie 1: 
Której kategorii skrętki należy użyć podczas prac kat. 
6A czy kat. 5? 
Ponieważ inna kategoria widnieje na rzutach a inna 
na zestawieniu materiałów. 
 

 

Zgodnie z zapisami PFU należy użyć kat. 6A. 
Załączone rzuty mają charakter poglądowy 

mający przedstawić zakładane rozmieszczenie 
gniazd oraz poprowadzenie tras kablowych 

2. 
Pytanie 2: 
Czy wykonanie prac budowalnych tzn. malowanie, 
układanie płytek wstawianie drzwi, modernizacja 
wentylacji oraz system klimatyzacji jest w zakresie 
w/w postępowania? 

Tak. Zgodnie z zakresem prac przedstawionym w 
PFU. 

 

3. 
Pytanie 3: 

W pkt 2.6.2 w PFU występuje przełącznica. Proszę o 
podanie parametrów i umiejscowienia 

Informacje zawarte w PFU mają charakter 
wytycznych oraz założeń. W ramach 
przedsięwzięcia założono wykonanie przez 
Wykonawcę projektu technicznego. Zmawiający 
zakłada, że Wykonawca przyjmie w projekcie 
konieczne dla właściwej realizacji parametry 
techniczne jak również umiejscowienie 
poszczególnych komponentów systemu, w tym 
przełącznic. 
 

4. 
Pytanie 4: 

Czy gniazda gwarantowane typu DATA mają być 
zasilane z jednej rozdzielnicy czy z kilku? 

W ramach przedsięwzięcia założono wykonanie 
przez Wykonawcę projektu technicznego. 
Zmawiający zakłada, że Wykonawca opierając 
się na swojej wiedzy i doświadczeniu uwzględni 
w projekcie wszystkie konieczne dla właściwej 
realizacji wymogi funkcjonalne a także 
parametry techniczne, w tym również sposób 
zasilania gniazd DATA. 
 

5. 
Pytanie 5: 

W ramach przedsięwzięcia założono wykonanie 
przez Wykonawcę projektu technicznego. 



 
Czy należy uwzględnić WLZ do rozdzielnic?  

 

Zmawiający zakłada, że Wykonawca opierając 
się na swojej wiedzy i doświadczeniu uwzględni 
w projekcie wszystkie konieczne dla właściwej 
realizacji wymogi funkcjonalne a także 
parametry techniczne, w tym również sposób 
zasilania rozdzielnic uwzgledniający - jeśli 
zajdzie taka konieczność - poprowadzenie WLZ. 

6. 
Pytanie 6: 
Czy w rozdzielnicach, z których zasilane będą 
rozdzielnice objęte w/w postepowaniem jest miejsce 
na wstawienie zabezpieczeń.?  

Tak. 
 

7. 
Pytanie 7: 
Jaki rodzaj klimatyzacji przewiduje Zamawiający – 
np. z centralną jednostką zewnętrzną na dachu wraz 
ze splitami?  

 

Zamawiający nie zakłada określonego rodzaju 
klimatyzacji.  W ramach przedsięwzięcia 
założono wykonanie przez Wykonawcę projektu 
technicznego. Zmawiający zakłada, że 
Wykonawca opierając się na swojej wiedzy i 
doświadczeniu uwzględni w projekcie wszystkie 
konieczne dla właściwej realizacji wymogi 
funkcjonalne a także parametry techniczne 
systemu klimatyzacji. 
 

8. 
Pytanie 8: 
Jakiego rodzaju prace w zakresie wentylacji 
przewiduje Zamawiający? Czy zakres prac stanowi 
pkt 4 PFU?  

 

Tak. Zakres prac stanowi pkt 4 PFU. 
 

9. 
Pytanie 9: 
Proszę o zaproponowanie terminu wizji lokalnej oraz 
podanie kontaktu do osoby, która będzie mogła 
udzielić wszelkich informacji.?  
 

 

Sposób komunikacji wykonawcy z 
Zamawiającym, w tym kontakty do osób 
odpowiedzialnych zawarte są w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Celem 
uzgodnienie terminu wizji lokalnej należy 
kontaktować się z wymienionymi osobami. 
lub 
Kierownikiem Zakładu Patomorfologii tel. 
48 361-49-32, 
Kierownik Działu Informatyków tel. 48 361-48-
89 

 


