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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DGt.380.705.ZO-21.2016 Rybnik, 19.12.2016 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia zorganizowanego w trybie zapytania ofertowego na całodobowy nadzór 

nad urządzeniami systemu monitoringu wizyjnego Oddziału IX wraz z wykonaniem 

konserwacji niezbędnych do utrzymania systemu i wymiana sprzętu oraz ochrona 

zdalna Oddziału IX i Izby Przyjęć SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.705.ZO-21.2016) 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI FORMULARZA OFERTY NR 1 Z DNIA 26.02.2016 r. 

 

 

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 

działając na podstawie § 8 ust. 13 Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień (Załącznika 

do Zarządzenia Dyrektora nr 36/2015/ORG-FIN/8 z dnia 30.04.2015 r.), zwanego dalej WRUZ, 

wyjaśnia co następuje: 

Pytanie 1 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie specyfikacji sprzętowej zainstalowanych urządzeń w celu 

dokonania wyceny usługi konserwacji 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedstawia zestawienie urządzeń obsługujących monitoring wizyjny Oddziału. IX, 

podlegających serwisowi: 

 rejestratory wizyjne Ikegami INR-Q500P - 3 szt. 

 kamery IP Ikegami w standardzie jpeg2000 - 65 szt. kamery statyczne, 5 szt. kamery 

obrotowe, 

 Serwer HP Proliant DL360-G6, pełniący funkcję kontrolera domeny oraz automatyzujący 

archiwizowanie obrazu na macierz dyskową, 

 switch HP ProCurve 2910AL-24G-PoE - 2 szt. 

 switch HP ProCurve 2910AL-48G-PoE - 1 szt. 

 NAS QNAP T5-469L, 

 UPS CES AROS Flexus FM10/a0, 

 komputery klasy PC 3 szt. oraz monitory do podglądu obrazu w czasie rzeczywistym 6 szt., 

 oprogramowanie Ikegami oraz własny system do obsługi pracy kamer. 

 

 

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 15 WRUZ, zmienia 

termin składania ofert a co za tym idzie treść Formularza oferty w następujący sposób, tj. zmienia 

treść: 

- pkt IV.1. z: 

„1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2016r. do godz. 10.00 w siedzibie 

Zamawiającego/Udzielającego zamówienia*, w budynku Administracji, w Biurze Pracownika 

ds. Zamówień publicznych - pokój nr 22 - na piśmie/faksem pod nr 32 43-28-169/drogą 

elektroniczną na adres: zam.publiczne@psychiatria.com.” 

mailto:zam.publiczne@psychiatria.com


 

na: 
 

„1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2016r. do godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego/Udzielającego zamówienia*, w budynku Administracji, w Biurze Pracownika 

ds. Zamówień publicznych - pokój nr 17 - na piśmie/faksem pod nr 32 42 268 75/drogą 

elektroniczną na adres: zam.publiczne@psychiatria.com.”; 

„2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2016r. do godz. 11.00 w siedzibie 

Zamawiającego/Udzielającego zamówienia*, w budynku Administracji, w Biurze Pracownika 

ds. Zamówień publicznych - pokój nr 17.” 
 

na: 
 

„2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2016r. do godz. 12.30 w siedzibie 

Zamawiającego/Udzielającego zamówienia*, w budynku Administracji, w Biurze Pracownika 

ds. Zamówień publicznych - pokój nr 17.” 
 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma Formularz oferty po zmianach z dnia 

19.12.2016 r. 

Pozostała treść Formularza oferty pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy 

traktować jako integralną część Formularza oferty. 

 

 

 

    Z poważaniem 

       Dyrektor Szpitala 

       Andrzej Krawczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zam.publiczne@psychiatria.com

