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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Dostawa, instalacja, montaż i konfiguracja elementów niezbędnych do dostosowania pomieszczenia  

do pełnienia funkcji serwerowni zgodnie z załączonym do SIWZ projektem technicznym oraz  

z Istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załączniki do wniosku. Prace prowadzone będą  

w budynku Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, przy ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa. 

W ramach adaptacji istniejącego pomieszczenia na potrzeby pomieszczenia serwerowni dla systemów 

informatycznych MSiT, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niżej opisanego zakresu 

prac. Szczegółowe zakresy prac, minimalne wymagania ilościowe i jakościowe oraz wytyczne  

do prowadzenia prac opisane zostały w projektach i przedmiarach prac, stanowiących załączniki  

do SIWZ. 

Projekty inżyniersko-wykonawcze zawierają opisy minimalnych wymagań dla realizacji zamówienia. 

Wykonawca może oferować urządzenia i rozwiązania inne niż w projekcie, o ile parametry 

proponowanych urządzeń i rozwiązań są takie same lub wyższe niż wskazane w projekcie. Ewentualne 

użyte w projektach nazwy własne sprzętu należy traktować jako wskazanie minimalnych parametrów 

technicznych. 

 

Aby zachować regułę konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do rozwiązań 

wyspecyfikowanych przez Zamawiającego. Za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, 

które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii, 

funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w OPZ, przy czym nie podlegają porównaniu cechy 

rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, 

własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią  

o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu 

równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie 

same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny niż podany sposób, lecz  

nie odbiegający od założeń projektu. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania 

identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie  

tę samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się 

podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt 

systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych 

dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. W przypadku zastosowania 

przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

odpowiedniego branżowego projektu inżyniersko-wykonawczego, przedstawiającego proponowane 

rozwiązanie równoważne, uzgodnionego z odpowiednimi służbami oraz Właścicielem budynku. 

 

Uwarunkowania prawne 

Montaż agregatów skraplaczy jednostek zewnętrznych klimatyzacji precyzyjnej w fosie przy budynku  

nie wymaga pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków. Roboty dostosowawcze we wnętrzu 

obiektu znajdują się poza zakresem ochrony konserwatorskiej. 

 

Konfiguracja systemów serwerowni  

Wszystkie dostarczone systemy takie jak klimatyzacja precyzyjna, UPS, stałe urządzenie gaśnicze SUG,  

muszą zostać skonfigurowane i w pełni uruchomione. Systemy klimatyzacji precyzyjnej, UPS, powinny 

zostać skonfigurowane i wpięte do sieci wewnętrznej użytkownika LAN w taki sposób, aby zapewniały 

pełną komunikację. Konfiguracje należy przeprowadzić przy wsparciu i nadzorze użytkownika.  

Na zakończenie instalacji systemów należy przeprowadzić testy odbiorcze. Instalacja i testy odbiorcze 

muszą być przeprowadzone przez certyfikowanych partnerów producenta. 

 

Stan i pochodzenie urządzeń wyposażenia serwerowni 

Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były nowe, tj. wcześniej nieużywane  

i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich dostarczeniem. Wszystkie urządzenia  

i oprogramowanie powinny pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta. Wykonawca 
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zapewni, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić 

naruszenia praw majątkowych osób trzecich. 

 

Szkolenia 

W ramach realizacji dostawy, instalacji, uruchomienia i konfiguracji urządzeń Wykonawca przeszkoli 

osoby ze strony Zamawiającego bezpośrednio związane z obsługą pomieszczenia z zakresu obsługi 

klimatyzacji precyzyjnej, UPS i stałego urządzenia gaśniczego SUG, monitoringu parametrów 

środowiskowych. Szkolenia powinny zostać przeprowadzone przez upoważnionych przez producenta 

wykonawców lub inżynierów producenta. Szkolenia powinny się odbyć do momentu odbioru prac 

objętych zakresem dostosowania pomieszczenia na potrzeby serwerowni MSiT.  

 

Ograniczenie uciążliwości prac remontowych oraz zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac 

Realizowane prace nie mogą w żaden sposób zakłócić lub uniemożliwić prawidłowego funkcjonowania 

Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wszelkie prace związane z wyłączeniami zasilania, przerwami  

w dostawie wody czy ciepła oraz związane z hałasem lub pyleniem Wykonawca każdorazowo uzgodni 

z Zamawiającym. 

 

Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na bieżąco usuwał wszelkie zagrożenia oraz zabrudzenia 

powstałe podczas prowadzenia prac. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca 

prowadzenia prac, w tym miejsc poruszania się i przebywania ludzi, ciągów komunikacyjnych, aby 

uniemożliwić jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia i życia osób. Prace instalacyjne nie powinny 

uniemożliwiać poruszania się po siedzibie Zamawiającego pracownikom oraz interesantom. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do sanitariatów, wody i energii elektrycznej oraz miejsca 

parkingowego na czas załadunku i wyładunku. 

 

Godziny prowadzenia prac remontowych 

Prace można prowadzić w dniach i godzinach pracy Zamawiającego oraz w godzinach pracy osób 

sprawujących nadzór i ochronę nad budynkiem tj. od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 18.30. 

 

Raporty z prowadzonych prac 

1. Wykonawca zobowiązany jest do składania następujących raportów: Raportów Okresowych, 

Raportu Końcowego oraz na żądanie wyrażone w formie pisemnej z prowadzonych prac. Raporty 

będą sporządzane i przekazywane do Inżyniera Projektu w terminie: 

1.1. Okresowe – do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego Raport dotyczy. 

1.2. na żądanie – w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Projektu. 

1.3. Raport Końcowy – do 10-go dnia po zakończeniu realizacji Umowy. 

2. Raporty mają być sprawozdaniem z prac Wykonawcy w danym okresie sprawozdawczym.  

Do każdego raportu dołączana ma być kopia uzupełnionego Rejestru wykonanych prac, o którym 

mowa w projekcie umowy, w zakresie obejmującym wpisy dotyczące określonego w raporcie okresu 

sprawozdawczego. 

3. Wykonawca opracuje wzór raportów i przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji w terminie  

10 dni od dnia podpisania umowy. 

4. Raporty powinny zawierać min.: informacje na temat dostarczonych produktów w okresie 

sprawozdawczym, aktualne informacje na temat postępów prac zgodnie z harmonogramem realizacji 

Umowy, wyjaśnienie i uzasadnienie powstałych odchyleń i metod naprawczych, informacje  

o planowanych zadaniach przypadających na kolejny okres sprawozdawczy, opis czynności jakie 

wykonał Wykonawca w danym okresie sprawozdawczym. 

5. Wszystkie Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera Projektu. Inżynier Projektu w terminie  

10 dni od otrzymania raportów, powiadomi Wykonawcę o ich przyjęciu lub odrzuceniu z podaniem 

przyczyn ich odrzucenia. Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia odrzuconych Raportów  

w ciągu 5 dni od otrzymania odmowy zatwierdzenia Raportu. 

6. Dopuszcza się jednokrotną możliwość wezwania do poprawienia/uzupełnienia odrzuconych 

Raportów. Przedstawienie kolejnego Raportu podlegającego odrzuceniu uznane zostanie  

za nienależyte wykonywanie umowy.  
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7. Odmowa zatwierdzenia raportu musi nastąpić na piśmie (e-mailem, lub przesyłką pocztową). 

8. Zatwierdzenie Raportu nie wyłącza uprawnienia Inżyniera Projektu do zgłaszania Wykonawcy uwag  

w przypadku wad w Raporcie wykrytych później. W takim przypadku Wykonawca usunie wskazane 

przez Inżyniera Projektu wady lub ustosunkuje się na piśmie do zgłoszonych uwag w terminie 5 dni  

od zgłoszenia. 

9. Raporty do zatwierdzenia przez Inżyniera Projektu będą przekazywane w formie elektronicznej  

na adres mailowy Inżyniera Projektu, podany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

10. Brak akceptacji Raportu końcowego uniemożliwia podpisanie protokołu odbioru końcowego,  

a tym samym wystawienie faktury VAT przez Wykonawcę. 

 

Wymagane prace dodatkowe nieobjęte projektem inżyniersko-wykonawczym: 

1. Skręcenie i ustawienie udostępnionych przez Zamawiającego 2 szaf RACK. 

2. Dostarczenie dodatkowych 8 m2 powierzchni podłogi technicznej zgodnej z opisem zawartym  

w projekcie i instalacja jej we skazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu oraz ustawieniu  

na niej wskazanych przez Zamawiającego szaf RACK po odebraniu robót głównych. 

3. Czynności te zostaną rozpoczęte w terminie 30 dni po odebraniu prac objętych projektem. 


