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W związku z ogłoszeniem postępowania nr 58/PN/2018 dotyczącego Wyboru Wykonawcy usług                   

w zakresie przeglądów technicznych instalacji i urządzeń obiektowych, stałej konserwacji, 

utrzymania ich w pełnej  sprawności technicznej oraz świadczenia usług pogotowia technicznego, 

stanowiących wyposażenie w wybranych nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy                 

i Wrocławia, należących do Spółek Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. 

Zamawiający otrzymał następujące pytanie od Podmiotu uczestniczących w postępowaniu:            

Pytanie nr 1.  
Co Zamawiający rozumie przez pojęcie "okresowe prace remontowe"? 
Odpowiedź:   
Zamawiający informuje, iż wyjaśnienia dotyczące tego zagadnienia umieścił w pkt VII Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.  
W brzmieniu jak poniżej : 
„Dla zadań w ramach bieżącej  konserwacji budynków i budowli Wykonawca zobowiązany będzie do 
realizacji prac w  zakresie m.in. 
1. Wykonywania prac budowlanych do powierzchni 20 m² w zakresie uzupełniania ubytków tynku,  malowania 

uszkodzonych powierzchni ścian wewnątrz i na zewnątrz budynku, sufitów wraz z przygotowaniem podłoża, 
naprawy i wymiany  uszkodzonych i zużytych wykładzin, listew przypodłogowych, narożników, uzupełniania 
ubytków glazury, terakoty, fug, silikonu naprawa- w tym malowanie ogrodzeń.-, usuwanie graffiti 

2. Zabezpieczanie i uszczelnienie przecieków, m.in. miejscowe naprawy dachu, uszczelnienia obróbki 
blacharskiej, czapy kominów, uszczelnienie obróbek okien, drzwi  i wpustów elewacyjnych. 

3. Malowanie znaków poziomych na parkingach, w garażach, skrzynek metalowych gazowych, elektrycznych, 
kanałów wentylacyjnych, rur gazowych i in. 

4. Regulacja i wymiana samozamykaczy, regulacja drzwi i furtek wejściowych, ręcznie otwieranych bram w 
ogrodzeniach i mocowanie ogrodzeń, blokad parkingowych i in. 

5. Regulacja, naprawa lub wymiana okuć i wyposażenia pomieszczeń, w tym drzwi wejściowych, drzwi 
wewnętrznych, drzwi w meblach, zamków i/lub wkładek w zamkach, zawiasów, okien, uszczelnianie okien. 

6. Wykonywanie otworów, mocowanie wyposażenia, w tym m.in. rolet, karniszy, tablic, uchwytów pod sprzęt IT, 
tablic, itp. 

7. Wykonywanie innych prac ślusarsko-stolarskich. 
8. Pomoc przy przenoszeniu biurek, krzeseł, stołów i in. 
9. Naprawy krawężników i kostki brukowej, płyt kamiennych chodnikowych, elewacyjnych itp.  do powierzchni 20 

m². 
10. Czyszczenie i naprawa rynien zewnętrznych i rur spustowych, czyszczenie i uzupełnianie brakujących koszy, w 

tym czyszczenie wpustów dachowych kanalizacji deszczowej, wg potrzeb. 
11. Czyszczenie dachów, w  tym usuwanie śmieci, pyłu bitumicznego, usuwanie chwastów, liści. itp. 
12. Czyszczenie i naprawa kratek odpływowych i odwodnienia liniowego wewnątrz i na zewnątrz budynków 
13. Czyszczenie wkładów kominowych i kanałów wentylacyjnych, uzupełnienie kratek wentylacyjnych. 
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Wykonywanie innych prac konserwacyjno – budowlanych.” 
 
Pytanie nr 2.  
W jakim zakresie Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z UDT? Czy Zamawiający dysponuje 
listą  urządzeń objętych UDT?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania każdego urządzenia, 
które wymaga badania przez Urząd Dozoru Technicznego wraz z jego zgłoszeniem oraz uczestniczeniem 
przy badaniu, w szczególności dotyczy to pkt VI ust. 2 podpunkt 2.6 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Lista 
urządzeń została umieszczona w załącznika 2C do Zapytania ofertowego ponadto stosować należy 
zapisy Punktu I ust.16-19 Opisu Przedmiotu Zamówienia.  
 
Pytanie nr 3. 
Co zamawiający rozumie przez pojęcie "kwartalne plany konserwacji",  w jakim zakresie i do czego mają 
się odnosić?  
Odpowiedz : 
Zamawiający wyjaśnia, iż informacje  na ten temat znajdują się w Zapytaniu ofertowym w punkcie II ust. 
16-21 
W brzmieniu:  
16. Wykonawca będzie wykorzystywał do realizacji usług objętych zakresem Umowy wyłącznie materiały 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające wymagane przepisami certyfikaty, świadectwa i 
aprobaty techniczne itp. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek okazać dokumenty 
dopuszczające materiały do stosowania w budownictwie, a także  zobowiązany jest do dostarczania 
Zamawiającemu atestów, gwarancji, homologacji i instrukcji dotyczących zakupionych materiałów lub urządzeń 
oraz utylizacji materiałów, starych urządzeń, elementów instalacji. 
17. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania gwarancji na wymienione części zamienne, materiały 
eksploatacyjne, zgodnej z gwarancją producenta, jednak nie krótszej niż na okres 12 miesięcy oraz na wykonane 
prace konserwacyjne i naprawcze na okres nie krótszy niż 24 miesiące. 
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość osobnego zlecenia wykonania prac związanych z modernizacją 
instalacji lub wymianą urządzeń, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę  i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego kosztorysu.  
19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji prac, o których mowa w ppkt. 18 innemu Wykonawcy, o 
ile oferta realizacji usługi  będzie bardziej korzystna dla Zamawiającego. 
20. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 60 dni od daty podpisania Umowy do wykonania 
przeglądu zerowego dla każdego obiektu objętego przedmiotem zamówienia. Protokoły te będą zawierały opis 
aktualnego stanu technicznego urządzeń i instalacji znajdujących się w obiektach oraz zalecenia dla ich dalszej 
eksploatacji.  
21. Wykonawca zobowiązany będzie do uaktualnienia przekazanego mu w wersji edytowalnej wykazu 
instalacji     i urządzeń obiektowych w terminie do 14 dni roboczych od daty wykonania przeglądu, o którym mowa           
w ppkt. nr 20. ” 

.  
Pytanie  nr 4.  
Czy współpraca z innymi podmiotami świadczącymi usługi utrzymania innych instalacji ma się odnosić do 
wskazanych w zapytaniu godzin pracy serwisów technicznych?   
Odpowiedź : 
Zamawiający  informuje, iż warunki współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi utrzymania 
innych instalacji budynkowych, zostały przedstawione  w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt I ust. 28-
29. 
W brzmieniu: 
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1. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z wykonawcami świadczącymi usługi konserwacji 
innych urządzeń i instalacji znajdujących się w obiektach oraz w razie konieczności do zapewnienia obecności 
swojego przedstawiciela podczas wykonywania przez nich czynności konserwacyjnych bądź naprawczych w 
ramach  Umowy. 
2. W przypadku wykonywania prac, o których mowa w ppkt. 28, poza godzinami pracy określonymi                         

w ppkt. 24, Zamawiający pokryje koszt każdej godziny pracy na podstawie stawki roboczogodziny 
przedstawionej w składanej ofercie, a następnie w Umowie. 

 
Pytanie nr 5. 
Czy akceptowany będzie termin przekazania odczytów liczników mediów do 10 dnia miesiąca 
następnego?   
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminów przekazania odczytów liczników. 
 
Pytanie nr 6.  
Czy Zamawiający posiada i udostępni kody serwisowe do centralek domofonów, rejestratorów CCTV, 
systemów KD i SSWiN, systemów BMS oraz dokumentacje techniczną, DTR?  
Odpowiedź:  
Zamawiający przekaże zestawienia posiadanych kodów oraz udostępni posiadaną dokumentację po 
zawarciu Umowy.  
 
Pytanie nr 7.  
Czy przegląd zerowy będzie podstawą do wskazania urządzeń i instalacji zużytych, nie nadających się do 
dalszego utrzymania w użytkowaniu w ramach bieżącej konserwacji?  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż przegląd zerowy będzie podstawą do wskazania urządzeń i instalacji 
zużytych, nie nadających się do dalszego utrzymania w użytkowaniu w ramach bieżącej konserwacji. 
 
Pytanie nr 8.  
Czy czyszczenie połaci dachowych ma zostać objęte ryczałtem przy założeniu prowadzenia takich 
czynności 2 razy do roku? czy usługą mają zostać objęte wszystkie obiekty Zamawiającego stanowiące 
przedmiot postępowania? Czy Zamawiający dysponuje zestawieniem powierzchni dachów budynków? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Przedmiotem zamówienia objęte mają zostać wszystkie nieruchomości 
Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania Ofertowego. Zamawiający ponadto informuje, 
iż czyszczenie dachów odbywać się będzie zgodnie z pkt VII ust. 11 Opisu Przedmiotu Zamówienia, 
według potrzeb Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż posiada wykaz powierzchni i rodzajów 
dachów, którą dołącza do niniejszego opracowania.  
 
Pytanie nr 9.  
Czy system Help Desk do przyjmowania i obsługi zgłoszeń jest wymagany przez Zamawiającego?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż udzielił informacji w tym zakresie w pkt IX ust. 2 Opisu Przedmiotu 
Zamówienia.  
W brzmieniu:  
„Obsadę całodobowego stanowiska przyjmowania zgłoszeń awarii i usterek. Zgłoszenia winny być 
przyjmowane za pośrednictwem e-maila, telefonu, SMS lub własnego systemu Helpdesk Wykonawcy, 
współpracującego z systemem Zamawiającego.” 
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Pytanie nr 10.  
Jaki system ma wdrożony Zamawiający, z którym ma współpracować system Help Desk Wykonawcy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż obecnie posiada oprogramowanie SAP B1, moduł FM.  
 
Pytanie nr 11.  
Czy współpraca systemów Wykonawcy i Zamawiającego, o której mowa w pkt 2 par. IX jest rozumiana 
jako integracja systemów? Czy i w jaki sposób Wykonawca ma potwierdzić posiadane doświadczenie w 
tym zakresie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż  Wykonawca otrzyma dostęp do systemu Zamawiającego lub jeżeli istnieje 
możliwość zintegruje systemy Zamawiającego z systemem Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 12.  
Czy oferent ma prawo do refakturowania na Zamawiającego kosztów wynajmu sprzętu lub usług 
specjalistycznych, który został wynajęty do realizacji umowy (podnośniki, WUKO?)  
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż  wszelkich informacji na ten temat udzielił w pkt II ust. 8 Zapytania Ofertowego. 
W brzmieniu:  
„W ramach stawki ryczałtowej określonej w ofercie przez Wykonawcę powinny być uwzględnione 
wszelkie koszty wykonania usługi, w tym m.in. personalne, dojazdu, pracy sprzętu i narzędzi oraz inne 
niewymienione.” 
   
Pytanie nr 13.  
Jakie instalacje i w jakim zakresie są objęte gwarancjami? Czy w ramach realizacji umowy oferent będzie 
wykonywał przeglądy gwarancyjne instalacji?  
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje instalacji na gwarancji. Oferta 
Zamawiającego powinna zostać skonstruowana w oparciu o Zapytanie Ofertowe wraz z wszystkimi 
załącznikami stanowiącymi jego integralną część.  
 
Pytanie nr 14.  
Czy zamawiający zaakceptuje 1,5 godzinny czas reakcji pogotowia technicznego?   
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż  przewiduje zmianę czasu reakcji pogotowia technicznego do jednej (1) 
godziny.  
 
Pytanie nr 15.  
Czy w ramach obchodów uwzględnione mają być tylko pomieszczenia techniczne?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wszelkich informacji na to pytanie udzielił w I ust. 22 Opisu Przedmiotu 
Zamówienia.  
W brzmieniu: 
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„Wykonawca  zobowiązany będzie do wykonywania stałych obchodów kontrolnych obiektów w celu 
systematycznego rozpoznawania anomalii w stanach ruchu urządzeń, które mogą spowodować zakłócania ich 
funkcjonowania.” 

 
Pytanie nr 16.  
W jaki sposób obchody mają być realizowane w obiektach willowych o ograniczonym dostępie?    
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż obchody  w obiektach willowych o ograniczonym dostępie maja być 
realizowane po ustaleniach z Zarządcami Nieruchomości.  
 
Pytanie nr 17.  
Czy Zamawiający zaakceptuje 8 godzinny tryb pracy pracowników technicznych w systemie „na 
zakładkę” w obiektach, w których obsługa techniczna wskazana została w przedziale godzinowym 7.00 – 
17.00. lub 7.00 – 15.00   
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wraża  zgody  na pracę pracowników technicznych w systemie „na 
zakładkę”. Zamawiający oczekuje wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami pkt I ust. 24 
Opisu Przedmiotu Zamówienia.  
W brzmieniu: 
„Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić stałą obecność konserwatorów w dni robocze   
od poniedziałku do piątku  w liczbie gwarantującej wykonywanie prac, nie mniej niż: 

 
 

Obiekty Zakres osobowy 
Godziny 

pracy 

  hydraulik elektryk ogólnobudowlany   

WARSZAWA 

INTRACO ul. Stawki 2 
 

1 2 1 7:00 - 17:00 

KASKADA Al. Jana Pawła II 12 1 1 1 7:00 - 17:00 

ul. Krywulta 2 

 
 

1 1 1 8:00 - 16:00 

ul. Foksal 10  
 
Osiedle Starościńska  
 

2 2 2 7:00 - 16:00 Osiedle Wilanów  
 
Wille Mokotów 
 
Osiedle Saska Kępa 
 1 1 2 7:00 - 16:00 
Centrum+ Wille Żoliborz 
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ul. Bartycka 26 
 

1 1 1 9:00 - 17:00 

WROCŁAW 

ul. Dworcowa 9A,  

ul. Podwale 62  

ul. Podwale 62A 

 (2 x w tygodniu)* 

1 9:00 - 11:00 

RAZEM 7 8 9   

 
*W nieruchomości Wrocław Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia 1 osoby 
wykonującej prace z zakresu ogólnobudowlanego i hydraulicznego, z uprawnieniami 
elektrycznymi z zakresem do pomiarów  do 1 kV (Grupa G1) E1  (tzw. „Złota rączka”).” 
 

 
 


