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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DI.DGt.460.1.2016 Rybnik, 10.08.2016 r. 
  

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę 

uruchomienia infrastruktury telefonii VoIP wraz z dostawą sprzętu i świadczeniem usług 

telefonii VoIP dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku (DZp.DI.DGt.460.1.2016) 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 10.08.2016 r. 
 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), wyjaśnia co następuje oraz 

wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 

Pytanie 1  

W związku z wymaganiem zapewnienia podłączenia siedmiu systemów alarmowych znajdujących w różnych 

budynkach Szpitala, prosimy o podanie producentów wyżej wymienionych systemów alarmowych. Prosimy 

również o podanie rodzaju interfejsu, który ma zapewnić w celu połączenia centrali telefonicznej z systemami 

alarmowymi. 
 

Odpowiedź: 

Producenci systemów alarmowych:  

1) Apteka/Laboratorium, Kuchnia/Klub pacjenta, Galeria przy XIX - producent DSC (PC1616/PC1832/PC1864 

wersja 4.1); 

2) Kasa, Portiernia, Pawilon II - producent Satel (CA-10, CA-5 V1.01, Integra 64). 
 

Zamawiający nie może podać rodzaju interfejsu ze względu na brak doprecyzowania przez Wykonawcę o jaki 

rodzaj interfejsu chodzi. Jednoczenie Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ 

i Warunkach eksploatacyjno-technicznych odnośnie konieczności utrzymania istniejących linii analogowych 

w celu umożliwienia przesyłu komunikatów głosowych z poszczególnych systemów alarmowych do budki 

ochrony. 
 

Pytanie 2  

Ponieważ w przetargu wymieszano wiele elementów jak sprzęt i usługi, a bez sprzętu nie ma możliwości 

świadczenia usług, zamawiający nie określił jasno kto po okresie realizacji umowy zostaje właścicielem sprzętu 

służącego do realizacji usługi telefonia VOIP. 

(Paragraf III, pkt 2.1 SIWZ). 
 

Odpowiedź: 

Właścicielem sprzętu służącego do realizacji usługi telefonia VOIP, po zapłacie całego wynagrodzenia 

określonego w §8 ust. 2 lit. a), b) i c) umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą, zostaje Zamawiający. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w §2 Projektu umowy 

(Załącznika nr 12 do SIWZ) dodając ust. 4 o poniższej treści: 

„5. Właścicielem sprzętu służącego do realizacji usługi telefonia VOIP, po zapłacie całego wynagrodzenia 

określonego w §8 ust. 2 lit. a), b) i c) umowy, zostaje Zamawiający.”. 
 

Pytanie 3 

Zamawiający wymaga, aby koordynator posiadał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. 

Wymóg ten wskazuje, iż realizacja zamówienia będzie wymagała prac, które wg. prawa budowlanego są 

budowlami i które to wymagają odpowiednich zgód i pozwoleń. 



Jednakże podczas wizji lokalnej ustalono, że nie będzie wykonywanych prac które to wymagają powyższych 

uprawnień. 

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie powyższego wymogu, lub zastąpienie go wymogiem odbioru 

prac przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, ale tylko w zakresie w którym wymaga tego prawo budowlane. 

Dla pozostałych prac polskie prawo nie przewiduje wymogu posiadania specjalnych uprawnień. 

(Paragraf VI pkt 1.4 SIWZ). 

Dopuszczamy posiadanie osoby osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych jedynie na czas odbioru inwestycji. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w pkt VI.1.4) z: 

„4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, iż dysponuje lub będzie dysponować przy 

wykonywaniu prac osobą, która będzie pełnić funkcję Koordynatora posiadającego uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych bez ograniczeń, stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego 

i wpisaną w drodze decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane 

prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), 

oraz - zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.), a także z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego. 
 

UWAGA: W przypadku zmiany wskazanej przez Wykonawcę osoby w trakcie realizacji zamówienia, 

zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, 

gdy uprawnienia wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ. 

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana Koordynatora musi być potwierdzona pisemnie i nie wymaga 

aneksu do umowy.” 
 

na: 
 

„4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, iż dysponuje lub będzie dysponować jedynie 

na czas odbioru inwestycji osobą, która będzie pełnić funkcję Koordynatora posiadającego uprawnienia 

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez 

ograniczeń, stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego i wpisaną w drodze decyzji 

do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), oraz - zgodnie z ustawą z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity - Dz. 

U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.), a także z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

września2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1278) wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 
 

UWAGA: W przypadku zmiany wskazanej przez Wykonawcę osoby w trakcie realizacji zamówienia, zmiana 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy 

uprawnienia wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ. Zaakceptowana 

przez Zamawiającego zmiana Koordynatora musi być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do 

umowy.”. 
 

Pytanie 4 

Ponieważ żaden wykonawca nie może wpłynąć na producenta sprzętu aby ten w przeciągu 60 miesięcy nie 

wycofał z produkcji oraz wsparcia dostarczonych dla zamawiającego modeli telefonów, a zamawiający wymaga 

obsługi serwisowej oraz opcji na dostarczenie dodatkowych telefonów, prosimy o dokładne określenie zasad na 



jakich zamawiający zgadza się na dostarczenie sprzętu oraz serwisowanie w przypadku gdy producent zaniecha 

wsparcia oraz produkcji. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ w §9 Projektu umowy 

(Załącznika nr 12 do SIWZ) dodając ust. 14 o poniższej treści: 

„14. Jeżeli producent zaniecha wsparcia lub produkcji, Zamawiający dopuszcza w ramach wymiany 

serwisowej/gwarancyjnej dostarczenie innego modelu aparatu telefonicznego spełniającego wymogi SIWZ.”. 
 

Pytanie 5 

Prosimy o dostarczenie dokumentacji powykonawczej istniejącej sieci teletechnicznej wraz z planami 

budynków celem określenia kosztów wykonania dodatkowych przyłączy. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający umożliwi wgląd do dokumentacji w siedzibie Zamawiającego, ponieważ dokumentacja ta zawiera 

wiele danych, które mogłyby być wykorzystane w celach ułatwiających włamanie do sieci drogą cyfrową lub jej 

uszkodzenie fizyczne. Dodatkowo dokumentacja jest dosyć rozległa i zawiera treści niezwiązane z projektem 

infrastruktury VoIP.  
 

Pytanie 6 

Wykonawca prosi o wyjaśnienia par. 2 ust.3 pkt 13 projektu Umowy. Umowa przewiduje prawo opcji. Prawo 

opcji powinno być jednak ograniczone okresem czasu. W jakim czasie Wykonawca będzie musiał zrealizować 

dodatkowe zamówienie? Umowa tego nie przewiduje. 
 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami w SIWZ (pkt III.6.1) SIWZ) i w § 2 ust. 3 pkt 8) Projektu umowy (Załącznika nr 12 do 

SIWZ) „Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w okresie trwania umowy”. 
 

Pytanie 7 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie par. 12 projektu Umowy - Katalog dopuszczalnych zmian w umowie 

przewidziany w art.144 jest zamknięty. Zamawiający stworzył swój własny katalog (otwarty- łącznie ze 

rezygnacją z części zamówienia). Dodatkowo w pkt 10 Zamawiający dopuszcza zmiany- O jakie zmiany 

dotyczące Wykonawcy i Zamawiającego chodzi? W tym samym paragrafie Zamawiający dopuszcza zmianę 

Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego o ile nie przekracza 10% wartości przedmiotu zamówienia 

(a więc nie każda zmiana) prosimy o wyszczególnienie tych zmian. 
 

Odpowiedź: 

W pkt. 10 chodzi o zmiany danych - informacji, m.in. w tym punkcie wyszczególnionych. 
 

Pytanie 8 

Wykonawca wnosi o wykreślenie par. 13 ust.2 oraz par. 18 ust. 1 i 2. Zamawiający wyznaczył już 

wystarczająco wysokie kary umowne. Odszkodowanie od Wykonawcy powinno być zawężone do maksymalnej 

wartości jednej miesięcznej opłaty abonamentowej. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWIZ. 
 

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, zmienia 

treść ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma: 

- SIWZ po zmianie z dnia 10.08.2016 r., 

- Projekt umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ) po zmianach z dnia 10.08.2016 r. 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
 

 

 Z poważaniem 

 Dyrektor Szpitala 

Andrzej Krawczyk 

 


