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do Wykonawców 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w celu zawarcia umowy ramowej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu przeglądów technicznych, konserwacji i serwisu systemów wentylacyjno-
klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynkach zajmowanych przez 
Najwyższą Izbę Kontroli”. 

  

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 

1710, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” oraz na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 ustawy Pzp Zamawiający 

dokonuje zmiany treści SWZ. 

 

I. Pytania do SWZ i odpowiedzi oraz zmiana nr 1 treści SWZ. 

Pytanie nr 1: (dotyczy Części IV zamówienia) 

Nasza firma jest zainteresowana złożeniem oferty na wykonanie serwisów urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych 
w Delegaturze NIK w Gdańsku. W poprzednich latach wykonywaliśmy dla w/w placówki naprawy oraz serwisy. Chcieliśmy 
dopytać o załącznik nr 2 do SWZ, w którym wymienione zostało dla części IV zamówienia tylko 6 urządzeń 
klimatyzacyjnych. Poprzednim razem na podstawie umowy spisanej w 2020 roku urządzeń tych było łącznie 44 szt (31 
jednostek wewnętrznych oraz 13 jednostek zewnętrznych). Prosimy o weryfikację i informację zwrotną czy wycenie 
podlegają tylko urządzenia wskazane w załączniku przez Państwa. 

Odpowiedź. Zmiana nr 1 treści SWZ: 

Zamawiający dokonał weryfikacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, w wyniku której zmienia treść Załącznika  
nr 2 do SWZ (wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach Delegatur i Ośrodka 
Szkoleniowego NIK w Goławicach) w zakresie Części IV zamówienia.  

W związku z powyższym na stronie prowadzonego postępowania, Zamawiający zamieści zmieniony Załącznik nr 2 

do SWZ. 

 

Pytanie nr 2: (dotyczy Części I zamówienia) 

Czy Zamawiający w celu sprawdzenia parametrów pracy agregatów VRV umożliwi wykonanie testów serwisowych pod 

pełnym obciążeniem chłodniczym/grzewczym w godzinach 8-16, czy prace maja być wykonywane po godzinach pracy 

obiektu i/lub w weekend? 
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Odpowiedź: 

Testy serwisowe agregatów VRV umożliwiające wykonanie sprawdzenia urządzeń pod pełnym obciążeniem 

chłodniczym/grzewczym są możliwe wyłącznie po godzinach pracy Zamawiającego czyli po godzinie 16:00 w dni robocze 

lub w weekendy. 

 

Pytanie nr 3: (dotyczy Części I zamówienia) 

Czy stawka kosztorysowa w przypadku napraw i robót dodatkowych nieobjętych zakresem przeglądów jest stała bez 

względu na wykonywanie prac w dni robocze (godz. 8-16), bądź dni ustawowo wolne od pracy? 

Odpowiedź: 

Cena roboczogodziny za naprawy i roboty dodatkowe nieobjęte zakresem przeglądów technicznych i konserwacji 

zaoferowana przez Wykonawcę jest stała i niezmienna bez względu na wykonywanie napraw w dni robocze (godz. 08:00 - 

16:00), bądź dni ustawowo wolne od pracy. Zamawiający zakłada, że konieczność wykonywania napraw poza ww. 

godzinami pracy w dni robocze i w dni ustawowo wolne od pracy może wystąpić w wyjątkowych sytuacjach, o których 

mowa w odpowiedzi na pytanie nr 5. 

 

Pytanie nr 4: (dotyczy Części I zamówienia) 

Czy Zamawiający przewiduje nieodpłatne miejsce parkingowe na czas wykonywania konserwacji, serwisu i napraw? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje bezpłatne miejsce parkingowe, z wyłączeniem dni, w których ze względu na ważne wydarzenia 

odbywające się u Zamawiającego parking zlokalizowany na terenie dziedzińca wewnętrznego Centrali NIK będzie 

niedostępny dla jakichkolwiek pojazdów. 

 

Pytanie nr 5: (dotyczy Części I zamówienia) 

Czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania jakichkolwiek prac po godzinie 16 i w dni wolne od pracy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje takiej konieczności. Jedynym wyjątkiem może być sytuacja, w której uszkodzeniu ulegnie 

klimatyzacja serwerowni lub punktu dystrybucyjnego sieci LAN. Może ona wystąpić w przypadku występowania wysokich 

temperatur powietrza zewnętrznego i jednoczesnej awarii klimatyzacji. Istnieje wtedy realne zagrożenie uszkodzenia 

serwera danych i innych urządzeń sieciowych wskutek ich przegrzania. Konsekwencje utraty wrażliwych i cennych danych 

zgromadzonych na serwerach sieciowych oraz koszt ewentualnego uszkodzenia urządzeń sieciowych o znacznej wartości 

powoduje, że w takim przypadku klimatyzacja będzie musiała zostać naprawiona bezzwłocznie. 

 

Pytanie nr 6: (dotyczy Części I zamówienia) 

Po czyjej stronie leży koszty związane z ewentualnym uzupełnieniem czynnika w instalacjach chłodniczych? 

Odpowiedź: 

Eksploatowane w budynkach Zamawiającego urządzenia klimatyzacyjne są w dobrym stanie technicznym. Ewentualne 

wycieki czynnika chłodniczego zdarzają się bardzo rzadko i wynikają one z naturalnego zużycia elementów 

uszczelniających. W takim przypadku koszt uzupełnienia czynnika ponosi Zamawiający. Natomiast w przypadku, gdy 

Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca podczas prac serwisowych popełni ewidentny błąd techniczny lub używa 

nieodpowiednich narzędzi, przyrządów oraz urządzeń wskutek czego nastąpi z jego winy wyciek to wtedy w konsekwencji 

konieczność uzupełnienia czynnika chłodniczego stanowi koszt Wykonawcy. 
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Należy dodać, że w budynku Centrali NIK pracują jeszcze urządzenia na wycofany czynnik chłodniczy R22. W przypadku 

ich rozszczelnienia urządzenia te nie będą naprawiane, ponieważ nie ma możliwości zakupu czynnika na którym obecnie 

pracują. Koszt ich demontażu, zakupu i montażu nowego urządzenia pokrywa Zamawiający. 

 

Pytanie nr 7: (dotyczy Części I zamówienia) 

Zgodnie z Załącznik nr 1.1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (Część I zamówienia) 

Zamawiający informuje, iż zainstalowane są systemy: 

1.1 systemów klimatyzacyjnych – urządzenia firmy: „DAIKIN” (wraz z instalacjami odprowadzenia skroplin),  

1.2 central wentylacyjnych – urządzenia następujących firm: „GEA”, „DAIKIN”, „VTS Klima”, „Lennox”, „KLM25”, 

„JUWENT”,  

1.3 wentylatorów firmy „BSH Klima Polska”,  

1.4 wentylatora dachowego firmy „DVV”,  

1.5 klimatyzatorów typu SPLIT produkcji firm: „DAIKIN”, „Toshiba”, „Fujitsu”, „LG”, „Sanyo”,  

1.6 klap p.poż firmy „Mercor”. – 85 szt.  

  

 2.1 systemu automatyki sterującej pracą klimatyzacji - „DAIKIN”,  

2.2 systemu automatyki sterującej pracą wentylacji, sterowniki TAC,  

2.3 systemu automatyki sterującej oprócz ww. systemów pracą pozostałych instalacji wentylacji i klimatyzacji z 

zapewnieniem ciągłej i poprawnej współpracy wszystkich systemów klimatyzacji i wentylacji z systemem 

zdalnego sterowania i nadzoru - BMS (z j. ang. „Building Management System” – program „Metasys” firmy 

Johnson Control. 

  

Zagadnienie 1:  

- Które z wymienionych urządzeń jest na fabrycznej gwarancji wymagającej autoryzacji producenta? 

Odpowiedź: 

Na gwarancji znajdują się komplety urządzeń opisane w pkt. 25 i 26 Załącznika nr 1.1 do SWZ (OPZ). Instalacje te zostały 

przekazane do eksploatacji w grudniu 2021 roku i pozostają na gwarancji do dn. 05.12.2028 r. Wszystkie pozostałe 

urządzenia są poza okresem gwarancji. 

 

Pytanie nr 8: (dotyczy Części I zamówienia) 

Z OPZ wynika, iż 407 jednostek wewnętrznych zasilanych jest przez: 

-  9 systemów VRV firmy DAIKIN w budynku  a Zapotrzebowanie na moc chłodniczą wynosi 437 KW 

Zamawiający w SZW postawił Warunki udziału w zamówieniu publicznym: 

1.2. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

[DOŚWIADCZENIE] Dotyczy Części I zamówienia: Wykonawca musi posiadać doświadczenie w postaci 

należytego wykonania co najmniej:  

a) jednego zamówienia polegającego na świadczeniu usługi przeglądów technicznych instalacji klimatyzacji i 

konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych „DAIKIN”, realizowane na systemach klimatyzacyjnych VRF 

wyposażonych w co najmniej 400 jednostek wewnętrznych, o wartości co najmniej 200 000 zł brutto 
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oraz  

b) jednego zamówienia polegającego na świadczeniu usługi przeglądów technicznych instalacji wentylacji i 

konserwacji urządzeń wentylacyjnych „GEA”. 

 Bardziej obiektywne byłoby wymaganie określonej mocy w KW aniżeli ilości urządzeń wewnętrznych, tychże można 

teoretycznie zainstalować nieskończoną ilość.  

Zwracam się z prośbą o zmianę wymagania, aby otrzymało następujące brzmienie: 

a) jednego zamówienia polegającego na świadczeniu usługi przeglądów technicznych instalacji klimatyzacji i konserwacji 

urządzeń klimatyzacyjnych „DAIKIN” lub równoważny, realizowane na systemach klimatyzacyjnych VRF o mocy nie 

mniejszej niż 437KW, o wartości co najmniej 200 000 zł brutto 

oraz  

b) jednego zamówienia polegającego na świadczeniu usługi przeglądów technicznych instalacji wentylacji i konserwacji 

urządzeń wentylacyjnych „GEA” lub równoważne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 9: (dotyczy Części I zamówienia) 

Zamawiający wymaga w OPZ: 

W odniesieniu do Części II-XVII zamówienia Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

DOŚWIADCZENIA.  

[KADRY]  

Dotyczy Części I - XVII zamówienia  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednio 

1 : 

 a) co najmniej 5 osobami (dotyczy Części I zamówienia) 

b) co najmniej 2 osobami (dotyczy każdej z Części II-XVII zamówienia), które będą uczestniczyć w realizacji 

zamówienia, tj.: 

… 

5) co najmniej dwoma osobami posiadającymi certyfikat lub inny dokument potwierdzający odbycie szkolenia w 

zakresie możliwości wykonywania autoryzowanych usług serwisowych w zakresie przeglądów konserwacyjnych i 

napraw urządzeń typu VRV firmy „DAIKIN”, wystawiony przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela 

producenta tych urządzeń – dotyczy Części I zamówienia; 

  

Ponieważ nazwa VRV jest nazwą własną firmy DAIKIN normatywnie nazywanego i powszechnie stosowanego 

nazewnictwa „systemu VRF”, co zresztą Zamawiający stosuje w swoim nazewnictwie w OPZ proszę o zmianę oraz 

zastosowanie wymagania: 

5) co najmniej dwoma osobami posiadającymi certyfikat lub inny dokument potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie 

możliwości wykonywania autoryzowanych usług serwisowych w zakresie przeglądów konserwacyjnych i napraw urządzeń 

typu VRF, wystawiony przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta tych urządzeń, lub równoważny 

– dotyczy Części I zamówienia; 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

II. Zmiana nr 2 treści SWZ: zmiana terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą. 

Wyznaczony do dnia 27.01.2023 r., do godz. 9:00 termin składania ofert ulega zmianie. Nowy termin składania ofert 

wyznacza się do dnia 31.01.2023 r. do godz. 9:00. 

Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:  

1. Wprowadza się zmianę treści punktu XX. 2. SWZ pn. „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”: 

z: 

2. „Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 27.01.2023 r., do godz. 9:00.”  

na:  

2. „Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 31.01.2023 r., do godz. 9:00.” 

 

2. Wprowadza się zmianę treści punktu XVI. 1. SWZ pn. „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”: 

z: 

1. „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 26.04.2023 r. (90 dni licząc włącznie od dnia, 
w którym upływa termin składania ofert)”. 

na:  

1. „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 30.04.2023 r. (90 dni licząc włącznie od dnia,  

w którym upływa termin składania ofert).” 

II. Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 137 ust. 4 ustawy Pzp, dokonał zmiany treści Ogłoszenia  

o zamówieniu w zakresie opisanym w pkt II.  

III. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 

 

Wicedyrektor 

Biura Organizacyjnego 

Najwyższej Izby Kontroli 

 

/-/ Jolanta Kiszelewska 


