
Data: 02.05.2022

L.p. Udzielona odpowiedź

1 Stacja trafo należy do Zamawiającego, koszt należy zawrzeć w ofercie.

2 W obiekcie znajduje się około 17

3 W obiekcie znajduje się 2 klapy w hotelu i 2 klapy Biurze Zarządu

4 12 karmników deratyzacyjnych, 7 detektorów owadów, 1 lampa owadobójcza

5 Wszystkie pozycje wymienione w zapytaniu, zgodnie z instrukcjami DTR i sztuka budowlaną.

6 Mitsubishi MSZ-SF42VE3, Fujitsu ASYG12LECA, Fujitsu ASHG07LJCA

7
Patrz pkt. 6

8

Pompy obiegowe (Grundfos) - 4

Centrala wentylacyjna - moc pojedynczej centrali - 2,2

Klimatyzatory typu split/kaseta - Producent, moc, ilość i rodzaj czynnika - 48 szt. kanałowe ARXD07LATH – pokoje 

hotelowe budynek ZATOKA, SPA kasetonowe 3szt. – 1szt. AUYG12LVLA oraz 2 szt. AUYG09LVLA. SIŁOWNIA kasetonowe 

– 1 szt. AUYG18LVLA. RECEPCJA kasetonowe – 3 szt. AUYG18LVLA, AUYG12LVLA, AUYG09LVLA. BISTRO kasetonowe– 

4 szt. (brak modelu – tylko nr maskownicy) 2x UTG-UFYD-W, 2x UTG-UFYC-W. Sala taneczna kasetonowe – 3 szt. 

AUYG18LVLA oraz 2x AUYG12LVLA. Kręgielnia kasetonowe 1 szt. AUYG12LVLA. Sala konferencyjna kasetonowe 4 szt. 

(brak modelu – tylko nr maskownicy) 2x UTG-UFYD-W, 2x UTG-UFYC-W. stołówka WANTA HITAHI - 

Komplet (2 kotły Dietrich) - moc poszczególnych kotłów - 0,28 MW i 0,31 MW

Agregat prądotwórczy - moc w kWh - Model i moc:  agregat Pramac GSW 110 s/n 1104C-44TAG2, moc 114 kW

CCTV - Producent i rodzaj kamer - liść kamer, model, ilość rejestratorów model, ilość dysków. 20 kamer, model kamera 

kopułowa wew. IP 4MPix z doświetleniem IR 30m obiektyw stały 2,8mm – 2szt., kamera kopułowa wew. IP 5MPix z 

doświetleniem IR30m, obiektyw 2,8mm WDR- 2 szt., kamera kopułowa wew. HDTVI 5MPix z doświetleniem IR20m, 

obiektyw 2,8mm WDR wew. – 7szt, kamera zew. HDTVI 5MPix z doświetleniem IR20m, obiektyw 2,8mm WDR wew. – 9szt. 

dwa rejestratory: CCTV TGZ16HDTVI, CCTV TGZ 16IP, dysk HDD 6TB do stałego zapisu szt. 2

Kontrola dostępu - Producent? Ilość czytników- Ilość zwor i rygli, czytników na obiekcie: budynek ZATOKA: 45 pokoi – 45 

rygli, 45 czytników zew. 5102-551 i 45 wew. 5102-552 (Kos), budynek MORZE – 30 pokoi – 30 rygli i czytników w klamce 

oraz 30 czytników kart wew. w pokojach (Dormakaba). 

System telewizji pokojowej - Producent/Nadawca - UPS

System oddymiania - producent - Ilość klatek oddymianych model centralki i ilość klap/świetlików oddymiających. – 2 klatki 

oddymiane, 2 okna korytarzowe, 2 x drzwi ewakuacyjne, 2 centralki, 

Klapy Ppoż - ilość klap -14

System DSO - Producent- Bosch

Rodzaj gaśnic i ilość kg- Proszkowe, 4kg/6kg

Separator tłuszczu - producent- tabliczka znamionowa nieczytelna

Separator tłuszczu - producent- tabliczka znamionowa nieczytelna

Separator ropopochodnych - producent -  tabliczka znamionowa nieczytelna

Generator dwutlenku chloru - producent - Pramac GSW 110

Drzwi przesuwne - Producent, liczba drzwi- Dorma Polska sp. z o.o., kpl to 12 elementów 

Szlabany - Producent i ilość  -4 

System automatycznych zamków hotelowych - Producent -do sprawdzenia podczas wizji lokalnej

Automatyczna brama wjazdowa - producent- do sprawdzenia podczas wizji lokalnej

Wentylatory nawiewne i wyciągowe - producent i ilość- Klimor, 5 sztuk

Liczba opraw awaryjnych -401

Liczba i rodzaj drzwi ppoż - 10 szt. klasa EI

9

Zamawiający nie dopuszcza

10
Zamawiający nie dopuszcza

11 Do zweryfikowania na obiekcie podczas wizji lokalnej

Hotel Best Western Jurata

Zakres czynności: Instalacje (wentylacja, chłodzenie, ogrzewanie) - Co wchodzi w skład pozycji?

Hotel Best Western Jurata

VRF, agregat - Ilość agregatów VRF? Producent jednostek wew.?

Hotel Best Western Jurata

VRF, agregat - Ilość agregatów VRF? Producent jednostek wew.?

Hotel Best Western Jurata

Pompy obiegowe (Grundfos) - Ilość?

Centrala wentylacyjna - moc pojedynczej centrali?

Klimatyzatory typu split/kaseta - Producent, moc, ilość i rodzaj czynnika?

Komplet (2 kotły Dietrich) - moc poszczególnych kotłów?

Agregat prądotwórczy - moc w kWh?

CCTV - Producent i rodzaj kamer?

Kontrola dostępu - Producent? Ilość czytników?

System telewizji pokojowej - Producent/Nadawca?

System oddymiania - producent?

Klapy Ppoż - ilość klap?

System DSO - Producent?

Rodzaj gaśnic i ilość kg?

Separator tłuszczu - producent?

Separator ropopochodnych - producent?

Generator dwutlenku chloru - producent?

Drzwi przesuwne - Producent, liczba drzwi?

Szlabany - Producent i ilość ?

System automatycznych zamków hotelowych - Producent?

Automatyczna brama wjazdowa - producent?

Wentylatory nawiewne i wyciągowe - producent i ilość?

Umowa - Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu kar umownych do 15% (tak jak w punkcie 

a) )

b) za opóźnienia w wykonaniu prac objętych niniejszą umową wynikające z winy Wykonawcy w 

wysokości 2% wynagrodzenia wskazanego w §8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
Umowa - Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli dotyczącej waloryzacji wynagrodzenia 

po 12 miesiącach o współczynnik GUS?

Proszę o informacje dotyczącą gwarantów (lokalizacja / system / gwarant /, jeżeli koszt przeglądów 

ma być po stronie firmy technicznej. (dotyczy wszystkich lokalizacji)

Hampton  by Hilton  Warsaw Airport.

Proszę o podanie ilości stacji deratyzacji.

 Udzielone odpowiedzi nr 2 do postępowania do postepowania:  Wybór Operatora FM do obsługi technicznej Obiektów Spółki Polski Holding 

Hotelowy Sp. z o.o.

Pytania do dokumentów postępowania zakupowego

Hampton  by Hilton  Warsaw Airport.

Proszę o doprecyzowanie czy stacja Trafo i rozdzielnia SN, należy do Hotelu czy do "Miasta", a co za 

tym idzie czy koszt przeglądu rocznego ma być zawarty w ofercie konserwacji.

Hampton  by Hilton  Warsaw Airport.

Proszę doprecyzowanie ilości klimatyzatorów Split (w zestawieniu jest 6szt, w rzeczywistości jest ok 

Hampton  by Hilton  Warsaw Airport.

Proszę o potwierdzenie ilości klap oddymiających - zestawienie 2szt, wizja 4szt.


