
PZP.271.14.2020                               Warszawa, dnia 3 czerwca 2020 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na : Usługa kompleksowej obsługi technicznej budynku 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z wpłynięciem zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej: „SIWZ”) i załączników, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela 

odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:

Po czyjej stronie jest prowadzenie wpisów do CRO?

Odpowiedź:

Prowadzenie wpisów w CRO jest obowiązkiem Wykonawcy.

Pytanie 2:

Na kiedy zaplanowany jest następny przegląd zbiornika wody pożarowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż kolejne czyszczenie zbiornika wody pożarowej zaplanowane jest 

na luty 2023 roku.

Pytanie 3:

W jakim terminie wykonywane są przeglądy instalacji gaszenia gazem, która obecnie jest na

gwarancji?  Na  kiedy  zaplanowany  jest  ostatni  przegląd  przed  wygaśnięciem  gwarancji

i przejęciem serwisu przez Wykonawcę?   



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przeglądy odbywają się w październiku, a ostatni przegląd w 

okresie obowiązywania gwarancji zaplanowany jest na październik 2021 roku.

Pytanie 4:

Czy prowadzenie książek UDT jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Książki UDT prowadzi Zamawiający, poza książkami UDT platform dla osób 

niepełnosprawnych, których prowadzenie jest obowiązkiem Wykonawcy.

Pytanie 5:

Czy  Zamawiający  pokrywa  koszty  badań  UDT?  Jeżeli  jest  to  koszt  do  pokrycia  przez

Wykonawcę w ramach umowy proszę o podanie wszystkich urządzeń podlegających pod

UDT, których przeglądy mają być realizowane przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający pokrywa koszt badań UDT.

Pytanie 6:

Jak duży odcinek kanałów z nad okapów kuchennych podlega okresowemu czyszczeniu w

ramach umowy? 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odcinek ten ma długość ok. 60 mb.

Pytanie 7:

Czy kanały nad okapami są zabezpieczone (np. lampami UV)?

Odpowiedź:

Tak, kanały nad okapami są zabezpieczone lampami UV.



Pytanie 8:

Czy w zakresie Wykonawcy są również przeglądy okapów kuchennych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie raz w roku 

pełnego przeglądu okapów kuchennych.

Przeglądy miesięczne ( w tym czyszczenie z tłuszczów) są wykonywane przez dzierżawcę 

restauracji.

Pytanie 9:

Prosimy o informację, czy moduły z lamp oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego są spięte

w jednej rozdzielni? Jeśli nie to prosimy o informację ile jest rozdzielni oświetleniowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w budynku jest 9 rozdzielni oświetleniowych z oświetleniem 

awaryjnym, ewakuacyjnym.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.


