Pion Kanclerza
Dział Zamówień Publicznych

Kraków, dn. 21.10.2021

INFORMACJA Z WIZJI LOKALNEJ
Dnia 21 października 2021 r. odbyła się wizja lokalna dotycząca przetargu na:
Kompleksowe ubezpieczenie majątku AGH oraz ACK Cyfronet AGH od wszelkich
zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności
cywilnej, mienia w transporcie krajowym oraz kosztów leczenia w zagranicznych
podróżach służbowych oraz ubezpieczenia jednostek pływających – nr sprawy:
2021/S 188-489411
W spotkaniu uczestniczyli:
Ze strony AGH:
Marta Serwin, Paulina Kowalik, Krzysztof Heilman, Tomasz Zgała, Piotr Kościelniak,
Łukasz Romek
Ze strony Ubezpieczycieli:
Gerard Borowy, Dariusz Salwiński
Ze strony Brokera:
Renata Korda - Młodzianowska
Miejsce spotkania i wizyty:
ACK Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11 i Nawojki 11A
W trakcie spotkania omówiono następujące zagadnienia:
1). Przestawienie ogólnych celów wizyty – przedstawiciel Ubezpieczyciela
2). Zapewnienie o poufności omawianych kwestii - przedstawiciel Ubezpieczyciela
3). Poinformowanie o konieczności sporządzenia protokołu ze spotkania oraz
opublikowania tego protokołu jako dokumentacji przetargowej
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e-mail, www.agh.edu.pl
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4). Rodzaj działalności Uczelni
Udzielono odpowiedzi, iż AGH prowadzi głównie działalność dydaktyczno-naukowobadawczą. Dodatkowo, uczestniczy w wielu projektach współpracując
z innymi Uczelniami oraz szeroko pojętym „biznesem”.
5). Ilość pracowników
Informacja w tym zakresie opublikowana na stronie przetargu:
http://www.dzp.agh.edu.pl/dla-wykonawcow/ogloszenia-o-przetargach-agh/
Oraz w SWZ – Załącznik nr 4, 1.2. OPIS MAJĄTKU ZAMAWIAJĄCEGO:
„W wymienionych obiektach, łącznie z ACK Cyfronet AGH, wg stanu z 30 czerwca
2021 pracuje około 4.294 pracowników”.
6). Czy teren ACK Cyfronet AGH jest ogrodzony i strzeżony?
Tak, teren w lokalizacji Kraków, ul. Nawojki 11 i 11A oraz w lokalizacji Kraków,
ul. Podole 62 jest ogrodzony i strzeżony poprzez pracowników własnych oraz
całodobowo przez wykwalifikowanych pracowników. Pracę ludzi wspomagają
inteligentne systemy nadzoru.
7). W jakich lokalizacjach działa AGH?
Lokalizacje, w których AGH posiada swoje budynki są wymienione w Załączniku 8 do
SWZ, opublikowanej na ww. stronie przetargu.
8). Kto w imieniu AGH realizuje zadania związane z ochroną przeciwpożarową?
AGH zatrudnia firmę zewnętrzną – specjalistów ds. p.pożarowych, którzy są
odpowiedzialni za prowadzenia spraw ochrony p.poż zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawnymi.
9). W ostatnich latach były prowadzone ćwiczenia ewakuacji pracowników
z udziałem PSP?
AGH potwierdza, że ewakuacja była prowadzona przy udziale PSP.
10). Jak daleko jest do PSP i jaki jest czas dojazdu?
Do PSP jest ok. 2 km (na ul. Zarzecze). Czas dojazdu ok. 3 minuty.
11). Czy każda lokalizacja ACK Cyfronet posiada oddzielną IBP?
TAK, są dwie rozdzielne: dla Nawojki 11 i 11A oraz jedna dla ul. Podole 62.
12). Kiedy zakończyła się inwestycja w budynkach ACK Cyfronet?
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Etap rozbudowy i modernizacji trwa od 2009 r i uwzględnia także modernizację oraz
zmiany wyposażenia w tych obiektach.
13). Jaki procent budynków AGH jest objęty systemem detekcji pożaru? Jaki jest
rodzaj centralki detekcji pożaru?
Orientacyjnie, ok. 30% powierzchni budynków jest objęte systemem detekcji
pożaru, a w ACK Cyfronet AGH jest to 100% powierzchni. Wszystkie urządzenia są
certyfikowane i działają w zintegrowanym nowoczesnym systemie.
14). Czy budynki przy ul. Nawojki 11 i 11A są połączone?
Tak, jest przewiązka na poziomie I-wszego piętra, łącząca te dwa budynki. Są one
jednakże rozdzielonymi strefami pożarowymi.
15). Jakie funkcje spełniają budynki pod ww. adresami?
Budynek o nr 11 jest administracyjno-techniczny (serwerownie), a budynek 11A:
techniczno-administracyjny (odwrócone proporcje funkcji).
Budynek pod adresem Podole 62 spełnia funkcje jak Nawojki 11A.
16). Czy są aktualne protokoły z badania hydrantów? Ile hydrantów jest badanych?
Tak, ostatni protokół pochodzi z 10 listopada 2020 r. Raport dotyczy 9 szt hydrantów
wewnętrznych (8 hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. Nawojki 11 i 4
hydranty wewnętrzne w budynku przy ul. Nawojki 11A).
17). Czy na terenie obiektów ACK Cyfronet AGH działają stałe urządzenia gaśnicze?
Tak, pod adresem przy ul. Nawojki 11 i ul. Nawojki 11A, są zainstalowane do
gaszenia w łącznie 8 pomieszczeniach.
18). Czy obowiązuje zakaz palenia?
Tak, na całym obiekcie.
19). Czy system pracy pozwala na ciągły nadzór nad pracą serwerowni?
Tak.
20). Jaka obowiązuje procedura dla prac niebezpiecznych pożarowo?
Wszelkie prace wykonywane przez firmy zewnętrzne na terenie ACK są
nadzorowane przez pracowników ACK Cyfronet AGH.
21). Gdzie przekierowany jest system z detekcji pożaru?
3

Pion Kanclerza
Dział Obsługi Uczelni

Projekt systemu i centrali pozwala na przekierowanie systemu detekcji pożaru do
PSP.
22). Czy jest aktualny protokół przeglądu stałych urządzeń gaśniczych?
TAK.
23). Jakie jest zasilanie obiektu w energię elektryczną?
AGH posiada własne stacje trafo (ok. 40) oraz systemy zasilania awaryjnego.
Agregatów jest kilka na terenie Uczelni.
24). Czy istnieją zabezpieczenia przeciwprzepięciowe? Jaka jest instalacja
odgromowa?
Tak, o różnym rodzaju w zależności od budynków (maszty lub uziom otokowy)
25). Czy są realizowane i przez kogo przeglądy p.pożarowe, w tym wyłącznika prądu?
Wszystkie przeglądy wykonywane są przez specjalistyczne firmy zewnętrzne
w terminach i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
26). Czy na budynkach ACK Cyfronet AGH jest zainstalowana instalacja
fotowoltaiczna?
NIE.
27). Czy są prowadzone badania kamerą termowizyjną? Jaka jest to kamera
(rozdzielczość)?
Tak, ACK Cyfronet AGH samodzielnie prowadzi badania kamerą termowizyjną.
Monitorowany są różne obszary, w zależności od potrzeb i ich ważności.
28). W jaki sposób zorganizowane jest chłodzenie serwerowni? Czy są kompresory
oraz kto serwisuje system chłodzenia?
Istnieje zorganizowany, nowoczesny system chłodzenia pomieszczeń serwerowni.
Serwisowaniem systemu oraz wielu kompresorów zajmuje się specjalistyczna firma
zewnętrzna. Działy Techniczne są powiadamiane na bieżąco o wszelkich sygnałach z
działania systemów.
29). Jaki jest rodzaj ogrzewania i czy występuje instalacja gazowa?
Ogrzewanie budynków ul. Nawojki 11 i ul. Nawojki 11A pochodzi z miejskiej sieci
c.o.. Instalacji gazowej w budynkach ACK Cyfronet AGH nie ma.
30) Gdzie znajdują się klapy oddymiające?
4

Pion Kanclerza
Dział Obsługi Uczelni

We wszystkich budynkach znajdują się na klatkach schodowych.
31). Jakie inwestycje są planowane w AGH?
Znane inwestycje planowane na najbliższe lata są opublikowane w SWZ - Załącznik
nr 4: 1.3. INWESTYCJE (WZROST WARTOŚCI MIENIA).
W trakcie wizji lokalnej zgodnie z zainteresowaniem oferentów zaprezentowane
zostały następujące obiekty:
 ACK Cyfronet AGH.
W budynku głównym potwierdzono działanie systemów p.poż i monitoringu oraz
kontroli dostępu. Zaprezentowano halę maszyn, stacje UPS z bateriami.
W czasie spotkania udostępniono zainteresowanym następująca dokumentację:
 IBP dla wszystkich lokalizacji administrowanych przez ACK Cyfronet AGH
 Protokoły z ostatniego przeglądu hydrantów
 Protokoły z przeglądu stałego systemu gaśniczego
Na tym zakończono wizję lokalną pod adresem: Kraków, ul. Nawojki 11 i 11A.
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