
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY 
IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO 

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01 
www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl 

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304 

 

Certyfikat Jakości                                         

PN-EN ISO 9001:2015 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 
 
 
 
 

Nr postępowania SZP-332-33KO/2019                                      Olsztyn, dnia 22-07-2019r. 

 

Dotyczy postępowania konkursowego: Wdrożenie wymogów związanych z 

bezpieczeństwem systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług 

kluczowych w wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym W Olsztynie 

 

      Na podstawie postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ 

Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie  

wyjaśnia i modyfikuje  zapisy  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/. 

 
Pytanie nr 1.  
Proszę  o kilka informacji dodatkowych odnośnie wielkości Państwa infrastruktury, które posłużą do obliczenia 
czasochłonności, a tym samym ceny. 
Ilość lokalizacji jednostek audytowanych (adres, adresy) 
Pozostałe dane poniżej warto rozgraniczyć na każdą lokalizację z osobna (jeśli jest ich kilka), pozwoli to 
najdokładniej obliczyć czasochłonność i cenę projektu: 
Ilość pracowników 
Ilość komputerów (również przenośnych) 
Ilość serwerów (fizycznych, wirtualnych) 
Ilość serwerowni 
Ilość urządzeń sieciowych (drukarki, routery, switche, przełączniki, urządzenia VoIP etc.) 
Ilość Access Point (WiFi) 
Ilość podsieci 
Ilość adresów zewnętrznych 
Czy mają Państwo wdrożoną Active Directory? 

 

Odpowiedź ad. pytanie nr 1.  

Ilość lokalizacji jednostek audytowanych (adres, adresy) -  Jedna, Adres jak w treści SIWZ. 

Ilość pracowników - do 700 osób 

Ilość komputerów (również przenośnych)  - do 500 szt. 

Ilość serwerów (fizycznych, wirtualnych) – do 10  

Ilość serwerowni - 2 

Ilość urządzeń sieciowych (drukarki do- 200 szt, routery - brak, switche  przełączniki – do 30 szt 

urządzenia VoIP etc. - brak) 

Ilość Access Point (WiFi) – do 10 szt. 

Ilość podsieci - 1 

Ilość adresów zewnętrznych – do 5 

Czy mają Państwo wdrożoną Active Directory - brak 

 

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulęgają zmianie. 
 

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

                                                                       (podpis osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                       powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 
                                                                                                       Piotr Wichowski 

                   Insp. ds. zamówień publicznych WSSD 
 
Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


