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Polkowice, 06.11.2014 r. 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą 
 
„Modernizacja i integracja Systemu Informatycznego dla potrzeb Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum 

Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą  sprzętu 
informatycznego, obsługą gwarancyjną, asystą autorską i opieką powdrożeniową” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
ze zm.) zwana dalej ustawą PZP, Zamawiający, tj. Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-
Rehabilitacyjne SA., ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice, przekazuje treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego 
w dniu 04.11.2014 r. wraz z wyjaśnieniami, dokonując jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 zmiany treści SIWZ: 
 
Zapytanie II : 
Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania 
1. Zapytanie dopuszcza sprzęt klasy szczelności IP65 na wszystkie urządzenia.  

1.1. Czy doduszany jest sprzęt klasy szczelności IP44?  
2. Brak informacji na temat stanu okablowania obecnie doprowadzonego do tripodów i czytników.  

2.1. Co w przypadku konieczności instalacji nowego okablowania?  
2.2. Po czyjej stronie przewidziane są koszty ewentualnych napraw i modernizacji?  
2.3. Czy istnieje dokumentacja okablowania?  

3. Migracja danych z VIVO: brak informacji, o dostępności  do baz danych (umowy VIVO z klientami w wielu 
przypadkach nie dają klientom bezpośredniego dostępu do danych)  
3.1. Czy Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne Spółka Akcyjna posiada 

pełny dostęp do baz danych wraz z hasłami i loginami? 
3.2. W jakim formacie jest posiadana przez Aquapark Polkowice baza?  
3.3. Sprecyzowanie jaki jest zakres migracji danych.  

4. Wymiana zamków w szafkach, brak następujących informacji:  
4.1. Mocowanie zaczepów – brak informacji, czy po demontażu obecnych zamków będzie możliwość 

zamontowania nowych zamków. Należy przewidzieć możliwość uszkodzenia profili szafkowych co wiąże 
się często z wymianą tych elementów na nowe.  

4.2. Czy zamawiający przewidział powyższe koszty w planowanej modernizacji?  
4.3. Umiejscowienie sterowników zamków – w nowych szafkach staramy się wygospodarować miejsce na 

sterownik z czytnikiem w płaszczyźnie drzwiczek. Wymagana jest w tym przypadku modernizacja szafki. 
Czy zamawiający przewidział to w planowanej inwestycji oraz związane z tym koszty?  

4.4. Brak informacji na temat uszkodzonych frontów szafek oraz ewentualnej wymianie tych elementów, w 
przypadku montażu zamków – mogą pozostać ślady po starych zamkach. Czy zamawiający przewidział 
koszty w planowanej modernizacji?  

4.5. Brak informacji po czyjej stronie  przewidziana jest ewentualna wymiana okablowania oraz wygenerowane 
koszty. Czy zamawiający przewidział ten etap w planowanej modernizacji?  

  
Funkcjonalności ESOK:  
1. Grafik rezerwacji zasobów typu: kriokomora, bilard, rehabilitacja.  

1.1. Zdefiniowanie zasobów dla poszczególnych typów grafiku.  
1.2. Zdefiniowanie charakteru funkcjonalno - wizualnego grafików.  
1.3. Zdefiniowanie dla poszczególnych typów grafików zakresu realizowanych analiz wartościowo - 

funkcjonalnych  
1.4. Czy istnieje wykaz procedur związanych z poszczególnymi typami zasobów?  
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2. Eksporty do ZSI  
2.1. Określenie płaszczyzn i charakteru eksportu danych.  
2.2. Czy istnieje wykaz procedur eksportu do ZSI?  

3. Obsługa grupowych wejść na basen (oraz rezerwacje dla grup)  
3.1. Określenie definicji grup i charakter rezerwacji grupowych.  
3.2. Czy jest jakiś wzorzec obsługi grup?   

4. Elektroniczny obieg dokumentów .  
4.1. Przedstawienie pełnej charakterystyki oraz procedur związanych z obiegiem dokumentów  

 
Odpowiedź na Zapytanie II: 
 
Ad.1.1  
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania sprzętu klasy szczelności IP44, jeżeli nie spowoduje to pogorszenia 
funkcjonalności, jakości , zwiększenia awaryjności systemu. Oferent zobowiązany jest wówczas do precyzyjnego 
wskazania sprzętu IP44 oraz do pisemnego zapewnienia, że zastosowanie sprzętu w wybranych przypadkach nie będzie 
miało żadnych negatywnych skutków. 
 
Ad. 2 
Zaleca się wykonanie wizji lokalnej i przeprowadzenia analizy przez Oferenta. Wynika to z faktu, że poszczególni 
oferenci mogą wdrażać system wg. różniących się koncepcji. Tak więc rodzaj i jakość zastosowanego okablowania 
może się różnić. Zleceniodawca posiada dokumentację dotyczącą wybranych rodzajów okablowania, jednak trudno 
stwierdzić, czy dla Oferenta będzie ona wystarczająca. 
 
Ad. 2.1 
Należy przewidzieć taką konieczność i przewidzieć w ofercie po przeprowadzeniu wizji lokalnej. 
Na stronie 26, pkt. 15  OPZ widnieje zapis: Instalacja okablowania automatyki sterowania szafkami. 
 
Ad. 2.2 
Jeżeli chodzi o jednostki komputerowe to koszty przewidziane są po stronie Zamawiającego.  Pozostałe koszty 
powinien uwzględnić wykonawca. 
 
Ad. 2.3 
Zamawiający  posiada dokumentację okablowania. Jednak zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej. 
 
Ad. 3 
Należy założyć, że nie będzie technicznych, prawnych bądź organizacyjnych możliwości dostępności do bazy VIVO. Z 
tego powodu należy uwzględnić koszt ewentualnego manualnego wprowadzania koniecznych danych. W przypadku 
gdy konwersja okaże się możliwa wówczas koszt manualnego wprowadzenia danych nie zostanie uwzględniony. 
 
Ad. 3.1  
Posiadamy dostęp do systemu Linux do użytkownika Root.  
 
Ad. 3.2 
Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat. 
 
Ad. 3.3 
Zakres migracji danych musi obejmować dane niezbędne do prowadzenia normalnej i nieograniczonej brakiem danych 
działalności. Zamawiający zdaje sobie sprawę z wystąpienia konieczności wprowadzenia nowych danych, które nie 
występują w obecnym systemie. 
 
Ad. 4.1 
Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej i sprawdzenie czy technologia montażu stosowana przez Wykonawcę 
napotka na wspomniane ewentualne problemy i komplikacje. 
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Ad. 4.2  
Jak wspomniano powyżej ewentualne koszty będą zależały od stosowanej przez wykonawcę technologii. Zamawiający 
przewidział taką konieczność. 
 
Ad. 4.3 
To wykonawca ma przewidzieć koszty z tym związane. Zaznacza się, że mogą być stosowane różniące się między sobą 
rozwiązania. Wówczas koszty z tym związane będą analogiczne różne. 
 
Ad. 4.4 
Na stronie 26, pkt. 19  OPZ widnieje zapis: 
Zamawiający nie przewiduje wymiany aktualnie użytkowanych szafek na nowe. Wykonawca będzie zobowiązany do 
jedynie do naprawy uszkodzonych mechanicznie szafek. W tej sytuacji Wykonawca będzie obligowany do udzielenia 
gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie naprawionych szafek (pod względem mechanicznym). Jeżeli chodzi o 
sterowanie, elektrozamki i inne zamontowane elementy Zleceniodawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji 
zgodnie z zapisami w niniejszej SIWZ.  
Naprawa uszkodzonych szafek poprzez wymianę uszkodzonych elementów zgodnie z wykazem poniżej: 
- w kolorze białym 35,47,80,128,218,248 -6 sztuk  
- w kolorze różowym 53,243 - 2 sztuki  
- w kolorze jasnoróżowym 234 - 1 sztuka 
 
Ad. 4.5 
Zakres wymiany okablowania należy przewidzieć i uwzględnić w ofercie. 
Na stronie 26, pkt. 15  OPZ widnieje zapis: Instalacja okablowania automatyki sterowania szafkami. 
 
 
Funkcjonalności ESOK: 
 
Ad. 1 
Aktualnie nie istnieją rozwiązania w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najbardziej optymalnego 
rozwiązania. Możliwy audyt. 
 
Ad. 1.1 
Aktualnie nie istnieją rozwiązania w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najbardziej optymalnego 
rozwiązania. Możliwy audyt. 
 
Ad. 1.2 
Aktualnie nie istnieją rozwiązania w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najbardziej optymalnego 
rozwiązania. Możliwy audyt. 
 
Ad. 1.3 
Aktualnie nie istnieją rozwiązania w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najbardziej optymalnego 
rozwiązania. Możliwy audyt. 
 
Ad. 1.4  
Aktualnie nie funkcjonują procedury z tym związane. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najbardziej 
optymalnego rozwiązania w tym zakresie. Możliwy audyt. 
 
Ad. 2.1 
Aktualnie nie są określone płaszczyzny i charakter eksportu danych. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
najbardziej optymalnego rozwiązania w tym zakresie. Możliwy audyt. 
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Ad.2.2 
Aktualnie nie funkcjonują procedury z tym związane. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najbardziej 
optymalnego rozwiązania w tym zakresie. Możliwy audyt. 
 
Ad. 3.1 
Aktualnie nie są zdefiniowane grupy i charakter rezerwacji grupowych. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
najbardziej optymalnego rozwiązania. Możliwy audyt. 
 
Ad 3.2 
Aktualnie nie ma wzorców obsługi grup. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najbardziej optymalnego 
rozwiązania. Możliwy audyt. 
 
Ad. 4.1 
Aktualnie nie funkcjonują procedury z tym związane. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najbardziej 
optymalnego rozwiązania w tym zakresie. 
 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 


