
 

 

Teatr Narodowy                                                                                           Warszawa, 12 luty 2019 r.  
Pl. Teatralny 3 
00 – 077 Warszawa 
Nr sprawy: 2/2019 

 

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na  

konserwację, naprawy i usuwanie awarii urządzeń transportu bliskiego  

tj. dźwigów i  urządzeń dźwignicowych w Teatrze Narodowym w Warszawie 

 
Dotyczy: zapytań do SIWZ 
Informujemy, że w dniach 8 i 11 lutego 2019 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące 
pytania:  
 
Pytanie nr 1 
„W związku z wymogiem zawartym w pkt. 6.3.1 SIWZ Zamawiający wymaga wykazania 
minimum trzech usług napraw i konserwacji dźwigów i urządzeń dźwignicowych – 
wykonywanych na podstawie umowy, przez okres nie krótszy niż 1 rok, w tym dużych 
dźwigów towarowych o udźwigu co najmniej 3000 kg." 
Czy Zamawiający uwzględni wykazanie usług napraw i konserwacji dźwigów o udźwigu co 
najmniej 2000 kg ?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uwzględni wykazanie usług napraw i konserwacji dźwigów o udźwigu  
co najmniej 2000 kg. Zamawiający wprowadza stosowną zmianę do SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 
„Zgodnie z SIWZ oraz załącznikiem nr 1 do SIWZ, urządzenia z pozycji 8 i 9 w trakcie realizacji 
zamówienia tj. od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku, będą objęte 
gwarancją i serwisowane przez firmę OTIS Sp. z o.o., w związku z czym mamy rozumieć,  
że nie należy kosztów ich konserwacji wliczać w ofertę przetargową?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wszelkie koszty konserwacji dźwigów towarowych służących do transportu dekoracji 
wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ pozycja 8 i 9 w związku z udzieloną gwarancją 
ponosi firma OTIS Sp. z o. o. i nie należy ich wliczać do kosztów oferty przetargowej. 
 
Pytanie nr 3 
„Zgodnie z podaną informacją w załączniku nr 1 do SIWZ tj. "Pozycja 11, 12 - Koszty 
konserwacji i napraw ponosi najemca restauracji na podstawie indywidualnej umowy z 
Wykonawcą", prosimy o udzielenie informacji czy ze względu na odrębną umowę, winniśmy 
wliczać koszty konserwacji w ofertę przetargową?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wszelkie koszty konserwacji dźwigów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ pozycja  
11 i 12 ponosi Najemca lokalu i nie należy ich wliczać do kosztów oferty przetargowej. 
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