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NIP 525-250-49-78, REGON 142900541 

Kapitał zakładowy w pełni wpłacony 46.814.672,00 zł 

                                                                            Warszawa, 18 czerwca 2019 r.  

 

W związku z ogłoszeniem postępowania nr 38/PN/2019 na wybór Wykonawcy dokumentacji 

projektowo-wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule „zaprojektuj i zbuduj” aranżacji 

holu wejściowego, sal konferencyjnych oraz lobby baru wraz z zapleczem kuchennym  w budynku Intraco 

City przy ul. Stawki 2 w Warszawie Zamawiający otrzymał następujące pytania od potencjalnych 

Oferentów.  

 

 
Pytanie nr 1 : 
Prosimy o udostępnienie załączników do postępowania w wersji edytowalnej (np. pliki DOC), aby móc je 

wypełnić w sposób czytelny.  

Odpowiedź: 
Zamawiający przekaże, w załączeniu korespondencji dotyczącej odpowiedzi na pytania wyżej 

wymienione dokumenty w wersji edytowalnej.  

 
Pytanie nr 2:  
Brak w postępowaniu Załącznika nr 4, tj. wzoru umowy – prosimy o dosłanie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż projekt Umowy jest dostępny na stronie internetowej spółki www.phnsa.pl, , 

pod linkiem dotyczącym niniejszego postępowania https://bip.phnsa.pl/node/349 .  

 

Pytanie nr 3  
Prosimy zgodnie z deklaracją z wizji lokalnej o przesłanie pełnej posiadanej dokumentacji 

architektonicznej i branżowej dla przedmiotowych pomieszczeń budynku, w tym dla instalacji – 

elektrycznych i teletechnicznych (w tym SAP, DSO itd.), sanitarnych (wentylacja, klimatyzacja, 

tryskacze itd.) 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż posiadana przez Zamawiającego dokumentacja 

architektonicznej i branżowej dla przedmiotowych pomieszczeń budynku, w tym dla instalacji – 

elektrycznych i teletechnicznych (w tym SAP, DSO itd.), sanitarnych (wentylacja, klimatyzacja, 

tryskacze itd.) wysyłane są na bieżąco wykonawcom, którzy odbyli wizję lokalną oraz złożyli podpisany 

Załącznik nr 3 , czyli Zobowiązanie do zachowania poufności.  

  

Pytanie nr 4 
Prosimy o jasne określenie zakresu prac, który jest przedmiotem  postępowania, ponieważ podczas 
wizji lokalnej nie było to jasne, w szczególności: 
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4.1.    Co oznacza zwrot „nowe wyposażenie” w SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż używany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , stanowiącym  

Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, zwrot „nowe wyposażenie”  oznacza meble.  

4.2.    Czy wentylacja i klimatyzacja ma być dostosowana (nie udzielimy wtedy gwarancji na całość,            

a jedynie na nowe elementy kanałów lub nowe  urządzenia) czy wymieniona nową? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż oczekuje wymiany wentylacji i klimatyzacji na nowe urządzenia.  

4.3.    Czy wentylacja i klimatyzacja ma zakres objąć tylko lobby baru czy  

również zaplecze kuchenne (a jeśli tak to proszę o zaznaczanie na rysunku, które pomieszczenia) oraz 

sale konferencyjne? W SIWZ mowa bowiem jedynie o „wymianie/dostosowaniu wentylacji na 

wydzielanym obszarze lobby baru”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zakres realizacji w obszarze wentylacji i klimatyzacji dotyczy zarówno 

zaplecza kuchennego jaki sal konferencyjnych oraz lobby baru.  

4.4.    Jakiej wielkości telewizorów oczekuje Zamawiający i co ma być na nich wyświetlane oraz kto 

dostarcza wyświetlaną treść i ją programuje? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż wyżej wymienione telewizory będą pełniły funkcję informacyjną; będą 

wyświetlane na nich nazwy firm znajdujących się w budynku INTRACO, w związku z tym należy 

dostosować ich wielkość do powyższego celu, mając na uwadze czytelność wyświetlanych danych. 

Treść informacji Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego, natomiast w gestii Wykonawcy 

pozostaje dostarczenie oprogramowania.  

4.5.    Co oznacza w SIWZ „dostosowanie wszystkich instalacji do nowej aranżacji powierzchni”? 

Na wizji lokalnej otrzymaliśmy informację, że inna firma zajmuje się SAP-em, inna oddymianie, a 

jeszcze inna wprowadzi w budynku system mgły wodnej? Prosimy o wytyczne do instalacji: wentylacji, 

klimatyzacji, ogrzewania, SAP, DSO, tryskacze, mgła wodna, audio-video itd. 

Jasno określony zakres jest niezbędny do prawidłowej wyceny przedmiotowej inwestycji, a skoro 

decyduje 100% cena – Zamawiający musi porównywać zbliżone oferty, a nie różne zakresu u różnych 

Oferentów. Zakres z SIWZ jest bardzo skrócony, niekompletny i nie jest możliwe właściwe 

przygotowanie oferty na jego podstawie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis w SIWZ „dostosowanie wszystkich instalacji do nowej aranżacji 

powierzchni”  oznacza  dostosowanie wszystkich instalacji elektrycznych, teletechnicznych, audio-video, 

wentylacji i klimatyzacji do stworzonej przez Wykonawcę aranżacji.  Pozostałe instalacje, jak SAP, 

DSO, mgła wodna są wymieniane przez inne firmy i w zakresie Wykonawcy będzie skoordynować swój 

projekt z projektami pozostałych wykonawców, a także skoordynować działania wykonawcze. 

 
Pytanie nr 5.     
Czy w zakresie jest również uzyskanie ew. pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania 

czy Zamawiający, z racji kilku trwających prac w budynku na pozwolenie na budowę, zamierza 

przedmiotowy zakres prac dołączyć formalnie do innego zadania? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, iż nie przewiduje dołączać przedmiotowego zakresu prac do innego zadania.     
Do zakresu realizacji należy  uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, zgód i 
pozwoleń. 
 

Pytanie nr 6.    

Czy w ramach modernizacji Sali konferencyjnej Oferent ma przewidzieć pozostawienie ściany mobilnej 

czy jej usunięcie czy wymianę? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż Planowane jest pozostawienie ściany i zapewnienie jej wyglądu zbieżnego z 

nową aranżacją (albo poprzez wymianę, albo poprzez rewitalizację);  technologia zmian zależy od 

Wykonawcy, natomiast Zamawiający oczekuje, iż technologia ta będzie trwała 

 

Pytanie nr 7.     

Czy mamy przewidzieć remont generalny Sali konferencyjnej czy jedynie jej odświeżenie (malowanie, 

wymiana wykładziny itp.)? 

Odpowiedź:  

Zamawiający, oczekuj, iż Wykonawca zrealizuje remont generalny Sali Konferencyjnej.  

 
Pytania nr 8.     

Czy Oferent ma przewidzieć jakiś nowy system audio-video w Sali Konferencyjnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający, potwierdza, iż oczekuje, że oferenci zaproponują nowe rozwiązania dotyczące systemu 

audio- video w Sali Konferencyjnej.  

 

Pytanie nr 9.     
Czy w Sali konferencyjnej Oferent ma przewidzieć rozdział klimatyzacji na ew. dwie sale podzielone 
istniejącą ścianą mobilną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że oczekuje, że Oferenci zaproponują rozwiązanie zakładające rozdział 

systemu klimatyzacji z ewentualna opcją podziału na dwie sale podzielone ścianką.  

 

Pytanie nr 10.     
Jaką ilość max osób Zamawiający przewiduje w ramach jednej dużej Sali konferencyjnej, a jaką dla 
dwóch mniejszych podzielonych ścianą mobilną? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż maksymalną liczbę osób w koncepcji dla jednej Sali lub dla dwóch 
mniejszych przedzielonych ścina należy oszacować na podstawie warunków technicznych.  
 
Pytanie nr 11.  
Czy w ramach lobby baru – w zakresie prac jest wymiana lady baru wraz z AGD? 

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, iż w zakresie realizacji prac jest ujęta wymiana lady baru wraz z AGD.  
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Pytanie nr 12.     
Prosimy o potwierdzenie, że dla zaplecza kuchennego do modernizacji jest jedynie wentylacja i 

klimatyzacja, natomiast Oferent nie ma w zakresie żadnych prac związanych z technologią kuchni ani 

zmianą jej wyglądu lub wyposażenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego, wykonanie dla zaplecza 

kuchennego jedynie modernizacji systemu klimatyzacji i systemu wentylacji.   Zamawiający  oczekuje, iż 

Wykonawca również na zapleczu wykona remont, a technologię kuchni dostosuje do nowej funkcji - 

obsługi lobby baru od strony lobby, a nie restauracji od strony wejścia.  

 

 
 


