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L.p. data temat Odpowiedź

1 10.06.2022
projekt systemu 

zabezpieczenia DDD

Prosimy o wskazanie w których obiektach chcieliby 
Państwo przeprowadzić wizję lokalną- udostępnimy dane 
kontaktowe do konkretnych obiektów za zgodą Dyrekcji.

2 10.06.2022
projekt systemu 

zabezpieczenia DDD

Wybrany Oferent będzie zobowiązany do użycia własnych 
urządzeń niezbędnych do wykonania usługi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.

3 10.06.2022
alternatywne metody 

świadczenia usług
Oferta powinna być przygotowana zgodnie ze wskazaną 
specyfikacją w Formularzu cenowym.

4 13.06.2022 cena za usługę do wyceny usługi należy przyjąć cały obiekt.
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FORMULARZ ZADAWANIA PYTAŃ DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

 Nazwa zadania:

Zapytanie ofertowe
dotyczy usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji oraz ozonowania 
dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. 

oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH 

Pytania do dokumentów przetargowych
Czy przewidujecie Państwo możliwośc wizji lokalnych dla obiektów hotelowych w ramach GK? 
Zgodnie z dokumentacją możliwe jest wykonanie wizji w hotelach własnych PHH, jednak wykonanie 
projektu systemu zabezpieczenia przed szkodnikmi wymaga dostosowania ilości urządzęń do 
architektury obiektu oraz analizy ryzyka. Jeśli wizje lokalne będą możliwe, bardzo proszę o 
wskazanie osób kontaktowych.
Czy posiadacie Państwo funkcjonujące systemy zabezpieczenia przed szdkonikami, które należy 
utrzymać i ewentualnie modyfikować? Wykaz poszczególnych rodzajów urządzeń? (stacje 
deratyzacyjne, chwytacze żywołowne, detektory owadów biegających, detektory szkodników 
magazynowych, detektory pluskiew, lampy owadobójcze - z rozróżnieniem na rodzaje, pułapki 
lejkowe na owady latające). W przypadku braku możliwości i czasu na wykonanie wizji lokalnych, 
takie dane ilościowe pozwolą na przygotowanie oferty odpowiadającej specyfice zapotrerzbownaia 
poszczególnych obiektów. Ptanie łączy się z pytaniem nr 1 i stanowi alternatywny sposób 
pozyskania danych do wyceny. 

W zapytaniu ofertowym wskazaliście Państwo ozonowanie jako metodę zwalczającą zagrożenie 
wirusowe. Czy dopuszczacie Państwo stosowanie alternatywnej technologii? Np. zamgławianie 
drobnokropelkowe preparatem fumigującym na bazie aktywnego tlenu (np. Virkon). Technologia 
taka jest bezpieczniejsza dla instalacji i urządzeń elektronicznych - nie powoduje utleniania metali 
szlachetnych, jedocześnie jest zatwierdzona przez WHO jako skuteczna metoda walki z wirusami.

W załącznikach 2a i 2b cena za usługę to cena np. za 1 pokój czy cena za jedną usługe ale wszytskich 
pokoi/ całego metrażu?


