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Wykonawcy        Wrocław, dn. 13.08.2014 r. 
 
 
 
............................................................. 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Obsługę techniczną pogwarancyjną oraz 
wykonywanie czynności administracyjnych obiektu AFRYKARIUM – OCEANARIUM ZOO Wrocław Sp. 
z o.o.”, znak postępowania: 19/U/2014.  
 
W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia od jednego z 
Wykonawców, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dalej „uPzp” wyjaśniam co 
następuje: 
 
Pytanie nr 1  
Prosimy Zamawiającego o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej oraz udostępnienie 
nieruchomości i terenu w celu zapoznania się z obiektem. 
Odpowiedź 
Datę wizji lokalnej Zamawiający wyznacza na dzień 19.08.2014r. o godz. 9.00-11.00. 
Część gastronomiczna – kuchnia 
 
Pytanie nr 2  
Prosimy Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi czy na obiekcie (część gastronomiczna) jest 
wydzielone pomieszczenie na część gospodarczą (szatnie z toaletą, prysznicem i zapleczem socjalnym) 
dla pracowników kuchni? 
Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie tych pomieszczeń i wyznaczenie daty wizji w celu zweryfikowania ich 
przydatności. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że dysponuje takimi pomieszczeniami. Jednak  Zamawiający pozostawia ocenie 
Wykonawcom czy spełniają one ich wymagania i są odpowiedniej wielkości co można określić podczas 
wizji lokalnej. 
Pomieszczenia są zlokalizowane na poziomie 0 i 1 w statku. Datę wizji lokalnej Zamawiający wyznacza 
na dzień 19.08.2014 r. o godz. 9.00-11.00. 
 
Pytanie nr 3  
Kto ma zakupić i dostarczyć wyposażenie i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności 
gastronomicznej? Czy powyżej wymieniony zakres należy do Zamawiającego czy Wykonawcy? 
Odpowiedź 
Zakup  i dostawa wyposażenia i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gastronomicznej 
należy do Wykonawcy. 
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Pytanie nr 4  
W przypadku gdy meble będzie dostarczał Wykonawca, który wygra przetarg na obsługę techniczną 
pogwarancyjną obiektu Afrykarium-Oceanarium, jaki będzie czas na wykonanie pomiarów, zamówienie 
mebli kwasoodpornych i dostarczenie ich na obiekt (sugerujemy min. 3 m-ce, gdyż taki okres potrzebny 
jest na wykonanie niezbędnego sprzętu)? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że restauracja ma być otwarta dla zwiedzających od 01.11.2014r. jednak 
dopuszcza rozwiązania zamienne (wyposażenie tymczasowe). 
 
Pytanie nr 5  
Czy w wypadku zakupu i dostawy mebli przez Wykonawcę nie należałoby zwolnić Wykonawcę z 
zapłaty za dzierżawę powierzchni gastronomicznych przez okres trzech miesięcy w których będzie 
realizowana dostawa? 
Odpowiedź 
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 3 Zamawiający nie przewiduje zwolnienia z opłat za dzierżawę. 
 
Pytanie nr 6  
Prosimy o doprecyzowanie co się stanie z wyposażeniem kuchni i sprzętem kuchennym po zakończeniu 
4 letniej obsługi: 

a) Wyposażenie i urządzenia zostaną odkupione przez Zamawiającego w wypadku nie 
kontynuowania obsługi serwisowej przez Wykonawcę? 

b) Jeżeli Zamawiający odkupi wyposażenie i sprzęt to za jaką wartość, np. pierwotną wartość zakupu 
zminusowaną o koszty amortyzacji? 

c) Czy sprzęt i wyposażenie mają być zdemontowane przez Wykonawcę i zabrany po zakończonym 
okresie 4 letniej obsługi? 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że sprzęt i wyposażenie mają być zdemontowane przez Wykonawcę i zabrane 
po zakończonym okresie 4-letniej obsługi. 
 
Pytanie nr 7  
Co się dzieje ze sprzętem i wyposażeniem kuchni, jeżeli umowa zostanie wypowiedziana przez:  

a) Wykonawcę 
b) Zamawiającego? 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że jeżeli umowa zostanie wypowiedziana przez:  
a. Wykonawcę, 
b. Zamawiającego, 
sprzęt i wyposażenie mają być zdemontowane i zabrane przez Wykonawcę. 
Wyposażenie sali konsumpcyjnej, restauracji i baru 
 
Pytanie nr 8  
Prosimy Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi czy na obiekcie jest wydzielone pomieszczenie na 
część gospodarczą (szatnie z toaletą, prysznicem i zapleczem socjalnym) dla pracowników? 
Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie tych pomieszczeń i wyznaczenie daty wizji w celu zweryfikowania ich 
przydatności. 
Odpowiedź 
Odpowiedź zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 2 
 
Pytanie nr 9  
Kto ma zakupić i dostarczyć wyposażenie i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności 
gastronomicznej? Czy powyżej wymieniony zakres należy do Zamawiającego czy Wykonawcy? 
Odpowiedź 
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Odpowiedź zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 3 
 
Pytanie nr 10  
W przypadku gdy meble będzie dostarczał Wykonawca, który wygra przetarg na obsługę techniczną 
pogwarancyjną obiektu Afrykarium-Oceanarium, jaki będzie czas na wykonanie pomiarów, zamówienie 
mebli kwasoodpornych i dostarczenie ich na obiekt (sugerujemy min. 3 m-ce, gdyż taki okres potrzebny 
jest na wykonanie niezbędnego sprzętu)? 
Odpowiedź 
Odpowiedź zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 4 
 
Pytanie nr 11  
Czy w wypadku zakupu i dostawy mebli przez Wykonawcę nie należałoby zwolnić Wykonawcę z 
zapłaty za dzierżawę powierzchni gastronomicznych przez okres trzech miesięcy w których będzie 
realizowana dostawa? 
Odpowiedź 
Odpowiedź zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 5 
 
Pytanie nr 12  
Prosimy o doprecyzowanie co się stanie z wyposażeniem kuchni i sprzętem kuchennym po zakończeniu 
4 letniej obsługi: 

a) Wyposażenie i urządzenia zostaną odkupione przez Zamawiającego w wypadku nie 
kontynuowania obsługi serwisowej przez Wykonawcę? 

b) Jeżeli Zamawiający odkupi wyposażenie i sprzęt to za jaką wartość, np. pierwotną wartość 
zakupu zminusowaną o koszty amortyzacji? 

c) Czy sprzęt i wyposażenie mają być zdemontowane przez Wykonawcę i zabrany po zakończonym 
okresie 4 letniej obsługi? 

Odpowiedź 
Odpowiedź zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 6 
 
Pytanie nr 13  
Co się dzieje ze sprzętem i wyposażeniem kuchni, jeżeli umowa zostanie wypowiedziana przez:  

a) Wykonawcę 
b) Zamawiającego? 

Odpowiedź 
Odpowiedź zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 7 
 
Sklep 
 
Pytanie nr 14  
Czy wyposażenie sklepu w postaci mebli, kas fiskalnych, itp. po okresie 4 lat zostanie odkupione przez 
Zamawiającego czy zabrane przez Wykonawcę. Jeżeli odkupione to na jakich zasadach (np. pierwotną 
wartość zakupu zminusowaną o koszty amortyzacji)? 
Odpowiedź 
Odpowiedź zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 6 
 
Pytanie nr 15  
Prowadzenie sklepu będzie wymagało utrzymywania stanów magazynowych. Czy zapasy magazynowe 
w postaci upominków i gadżetów zostaną odkupione przez Zamawiającego po upływie 4 letniego okresu 
umownego? Czy ma je zabrać Wykonawca? 
Czy dla pracowników sklepu i części obsługi Oceanarium przygotowana jest odpowiednia część socjalna 
(szatnie, toalety, itp.)? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie tych pomieszczeń i wyznaczenie daty wizji w 
celu zweryfikowania ich przydatności. 
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Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że po upływie 4 letniego okresu umownego Wykonawca ma obowiązek zabrać 
zapasy magazynowe. 
Zamawiający informuje, że dysponuje jedynie szatnią oraz toaletami ogólnodostępnymi. Data wizji 
lokalnej została określona w odpowiedzi na pytanie nr 1. 
 
Usługi sprzątające i gospodarcze 
 
Pytanie nr 16  
Dla usług sprzątających będzie konieczność stworzenia ok. 30-40 etatów. Czy Zamawiający posiada na 
terenie obiektu odpowiednie pomieszczenia, w których są lub są możliwe do wyposażenia szatnie dla 
tego personelu wraz z niezbędnym węzłem sanitarnym (toalety, prysznice, węzeł sanitarny)? Jeżeli tak, to 
prosimy o wskazanie tych pomieszczeń i wyznaczenie daty wizji w celu zweryfikowania ich 
przydatności. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie posiada na terenie obiektu takich pomieszczeń, jednak Zamawiający dopuszcza 
zorganizowanie zaplecza na terenie ZOO, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w odległości 
max. do 200 m od Afrykarium-Oceanarium. Zamawiający pozostawia ocenie Wykonawcy czy teren 
będzie spełniał jego potrzeby i czy jest odpowiedniej wielkości, co można określić podczas wizji 
lokalnej. Koszt organizacji zaplecza ponosi Wykonawca. 
 
Pytanie nr 17  
Do obsługi części technicznej, serwisowej i laboratorium należy zorganizować ok. 28 etatów, które 
potrzebują również obsługi socjalnej w postaci odpowiednich pomieszczeń (szatni i części socjalnej). 
Czy Zamawiający posiada na terenie obiektu takie pomieszczenia? 
Odpowiedź 
Odpowiedź zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 16. 
 
Pytanie nr 18  
Do prowadzenia działalności i prawidłowego jej administrowania, prowadzenia gospodarki 
magazynowej z zaopatrzeniem a także rozliczania z Zamawiającym niezbędne jest biuro przystosowane 
do stałego pobytu dla 5 osób oraz zaplecze magazynowe. Czy Zamawiający udostępni odpowiednie 
pomieszczenie spełniające te warunki na terenie obiektu? 
Odpowiedź 
Odpowiedź zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 16. 
 
Pytanie nr 19  
Warunkiem prowadzenia skutecznej działalności serwisowej jest utworzenie: 

a) warsztatu elektrycznego, 
b) warsztatu hydraulicznego, 
c) serwisu LSS,  
d) laboratorium, 
e) magazynów na części zapasowe, środki utrzymania wody oceanicznej tj. kilkadziesiąt ton soli, 

itp... 
W związku z powyższym prosimy o odpowiedź: 
Czy Zamawiający ma przygotowane pomieszczenia dla w/w funkcji? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie 
tych pomieszczeń i wyznaczenie daty wizji w celu zweryfikowania ich przydatności. 
Odpowiedź 
Odpowiedź zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 16. 
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Pytanie nr 20  
Czy obiekt wyposażony jest w odpowiednie pomieszczenia dla płetwonurków, w których mogliby się 
przebrać a także po zakończonej pracy suszyć pianki i przechowywać sprzęt (butle z tlenem itp.)? 
Odpowiedź 
Tak 
 
Pytanie nr 21  
Prosimy Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi jak będzie wyglądało rozliczenie za media (woda, 
prąd) niezbędne do obsługi części administracyjnych i socjalnych? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że będzie obciążał Wykonawcę za media (woda, prąd), na podstawie wskazań 
ich zużycia wynikających z zamontowanych przez Wykonawcę podliczników. 
 
Pytanie nr 22  
Prosimy Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi jak będzie wyglądało rozliczenie za media niezbędne 
dla części gastronomicznej?  
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że będzie obciążał Wykonawcę za media (woda, prąd), na podstawie wskazań 
ich zużycia wynikających z zamontowanych podliczników. 
 
Pytanie nr 23  
Proszę o informację czy układ filtracyjny uchatek i pingwinów będzie pracować na wodzie słodkiej, 
słonej czy solance? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że układ filtracyjny uchatek i pingwinów będzie pracować na wodzie słodkiej. 
 


