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Warszawa, 16.05.2018 r.  
 
 
 

Do: wszystkich Wykonawców  
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW 
  
Dotyczy: postępowania pn. „Świadczenie usług fotograficznych na potrzeby Zamawiającego” (numer sprawy: 

127/2018)  
 
Na podstawie § 4 ust. 2 Procedury dokonywania zakupów przez BGK Nieruchomości S.A., poniżej przekazuję 
odpowiedzi na pytania Oferentów:  
 

Pytanie nr 1: 

Czy do potwierdzenia wiedzy i doświadczenia zaliczają się również usługi fotografowania wnętrz obiektów 

użytkowych takich jak hotele, biura, restauracje, itp? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia doświadczenia  w zakresie fotografii innych obiektów użytkowych 

takich jak hotele, biura, restauracje. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy portfolio ma zawierać dowolną liczbę zdjęć powyżej 10, czy jest jakieś górne ograniczenie liczby zdjęć?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje ograniczenia ilościowego przesyłanych zdjęć, jednak wiadomość e-mail z ofertą nie 
może być większa niż 30 MB. 
 
Pytanie nr 3: 

Czy portfolio ma zawierać tylko zdjęcia wnętrz, czy również zdjęcia nieruchomości z zewnątrz? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Oferta z portfolio może zawierać zdjęcia nieruchomości z zewnątrz, jednak Zamawiający jest najbardziej 
zainteresowany zdjęciami wnętrz, więc te powinny stanowić większość z przesłanych fotografii.  
 

Pytanie nr 4: 

Czy istnieje możliwość określenia na tym etapie orientacyjnej ilości zdjęć oczekiwanych z pojedynczej sesji 

nieruchomości (choćby przedziału, rzędu wielkości)? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Z doświadczenia Zamawiającego wynika, iż może to być nawet do 300 zdjęć w ramach jednej sesji fotograficznej 

nieruchomości. 
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Pytanie nr 5: 

Jaki charakter mają mieć sesje portretowe? Czy to będą sesje studyjne? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zdjęcia portretowe mają charakter biznesowy i są wykonywane na terenie biura Zamawiającego w Warszawie. 

Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy posiadania studia fotograficznego. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy istnieje możliwość określenia na tym etapie orientacyjnej ilości zdjęć oczekiwanych z konferencji / eventu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Z doświadczenia Zamawiającego wynika, iż może to być nawet do 100 zdjęć w ramach jednej sesji fotograficznej 

konferencji. 

 

Pytanie nr 7: 

Czy zamówienie obejmuje również obróbkę graficzną zdjęć we wszystkich 3 typach sesji? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający zakłada również obróbkę graficzną zdjęć we wszystkich 3 typach sesji 

Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w zapytaniu ofertowym i załącznikach.  
 

Pytanie nr 8: 

Jaki ma być zakres przekazania praw autorskich w poszczególnych typach sesji? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zakres praw autorskich został szczegółowo opisanych we wzorze umowy w § 13. 

 

Pytanie nr 9: 

Czy 1-tygodniowy termin realizacji pojedynczego zamówienia oznacza wykonanie sesji zdjęciowej w terminie 

tygodnia od przekazania zamówienia, czy wykonanie sesji, obróbkę graficzną zdjęć i przekazanie gotowych zdjęć? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

1-tygodniowy termin realizacji oznacza wykonanie samej sesji zdjęciowej nieruchomości. W związku z pojawiającymi 

się wątpliwościami w tym zakresie, Zamawiający doprecyzowuje terminy wykonania sesji zdjęciowych oraz terminy 

dostarczenia zdjęć w zależności od rodzaju sesji zdjęciowej w treści zapytania ofertowego (rozdział 3). 

Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w zapytaniu ofertowym.  
 

Pytanie nr 10: 

Jaka część mieszkań w danej inwestycji będzie umeblowana, a jaka nieumeblowana? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Na chwilę obecną żadne z mieszkań nie jest umeblowane (oprócz mebli kuchennych, szaf wnękowych i wyposażenia 

łazienek). Opis przedmiotu zamówienia mówi także o mieszkaniach umeblowanych, ponieważ w czasie trwania 

umowy polityka Zamawiającego w tym zakresie może ulec zmianie. 
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Pytanie nr 11: 

Na czym mają polegać dekoracje mieszkań nieumeblowanych? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Dekoracje mają obejmować elementy charakterystyczne dla mieszkań świadczące o zamieszkaniu np: w łazienkach 

powinny być ręczniki, szczoteczki do zębów etc. W kuchni powinny być akcesoria świadczące o tym że ktoś korzysta z 

kuchni np. czajnik, szklanki, filiżanki, deska do krojenia etc. Przykładowe zdjęcia nieruchomości (w tym zdjęcia 

mieszkań i oczekiwanych dekoracji) można znaleźć na stronie www.funduszmieszkan.pl  

 

Pytanie nr 12: 

Czy dekoracje poszczególnych mieszkań w danym obiekcie mogą się powtarzać, czy każde mieszkanie ma mieć inne 

dekoracje? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Co do zasady dekoracje nie powinny się powtarzać, jednak Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego 

wykorzystania pojedynczych dekoracji w taki sposób, aby poszczególne mieszkania zachowały swój indywidualny 

charakter i nie stwarzały wrażenia, że każde z mieszkań wygląda identycznie.  

Pytanie nr 13 

Czy pomijając wystrój artykułami dekoracyjnymi mieszkania będą przygotowane do sesji? Np. czy będą dokładnie 

wysprzątane? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, mieszkania będą dokładnie sprzątnięte. 

Pytanie nr 14: 

Czy w mieszkaniach kilkupokojowych do sfotografowania będą wszystkie pokoje? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak 

Pytanie nr 15: 

Czy przed sesją będzie możliwość otrzymania poglądowych zdjęć mieszkań? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie ma możliwości przesłania poglądowych zdjęć mieszkań. Wykonawca otrzyma dokładną specyfikację 

mieszkań, które będą podlegać sesji fotograficznej i będzie możliwa także wizja lokalna. 

 

Pytanie nr 16: 

Do dzisiaj  tj 15.05 do godz 14.45 na Waszej oficjalnej stronie bgkn.pl,  z której pobrałem  zapytanie ofertowe, nie ma 

wzoru umowy (załącznik nr 4), w której mają znajdować się  szczegółowe informacje dotyczące zamówień 

jednostkowych. Czy w związku z tym planowane jest przedłużenie terminu przyjmowania zapytań od Oferentów, 

który upływa w dniu dzisiejszym, ew terminu składania ofert? 

 

http://www.funduszmieszkan.pl/
http://bgkn.pl/
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający niniejszym umieszcza wzór umowy na stronie bgkn.pl oraz zmienioną treść zapytania ofertowego. 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego terminu na składanie pytań. Termin składania ofert został zmieniony na 

18.05.2018 godz. 15.00 

 

Pytanie nr 17: 

Czy  do konkursu ofert mogą przystąpić fotografowie nie prowadzący działalności gospodarczej a realizujący 

zamówienia na podstawie umów o dzieło i umów na zlecenie? W przypadku braku przeciwskazań proszę o 

potwierdzenie, że  osoby takie mogą również składać  wspólną ofertę na obsługę Zleceniodawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. 

Koniecznym jest wpis do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej lub wpis do rejestru Przedsiębiorców 

prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy. 

 

Pytanie nr 18: 

Proszę prześledzić i skomentować mój tok rozumowania po zapoznaniu się z rozdziałem 2 w szczególności punkty 

6,7,8,9: 

a) Zamawiający podpisuje z Wykonawcą umowę ramową trwającą maksymalnie 24 miesiące albo krócej, jeżeli 

wyczerpany zostanie budżet, który został przewidziany na 50 tys netto. 

b) na umowę ramową (do dzisiaj jej  treść nie została udostępniona) składa się nieznana ilość zamówień 

jednostkowych. 

c) zamówienie jednostkowe to kombinacja usług fotograficznych wyszczególnionych w tabelce z załącznika nr 

3. (wraz z dodatkowymi, nie wyszczególnionymi, które, o ile zostaną zlecone w pakiecie,  będą wyceniane 

osobno). Tabelka z załącznika nr 3 zawiera: sesję kilkunastu mieszkań w jednym wytypowanym budynku na 

terenie Polski wraz z otoczeniem i infrstrukturą i home staging, sesję portretową w Warszawie oraz 

konferencje i eventy. Termin realizacji zamówienia jednostkowego  (a teoretycznie kilku tematów, o których 

mowa powyżej) to 7 dni od czasu przekazania Zamówienia.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad. a) – Zamawiający potwierdza tok rozumowania pytającego 

Ad. b) – Zamawiający potwierdza, iż na dzień podpisania Umowy nie jest w stanie określić liczby zamówień, które 

zostaną złożone u Wykonawcy. Liczba zamówień oraz ich częstotliwość będzie zależała od potrzeb Zamawiającego 

oraz poziomu wynagrodzenia dla poszczególnych zamówień ustalonego  z  danym wykonawcą (im wyższe będzie 

wynagrodzenie, tym liczba Zamówień będzie mniejsza, aż do wyczerpania budżetu 50.000 zł netto) 

Ad. c) -  Zamówienie jednostkowe w ramach umowy ramowej będzie obejmować jedną z usług wyszczególnionych  w 

tabelce z Załącznika nr 3 (albo sesja nieruchomości, albo sesja portretowa, albo sesja z konferencji) lub inną (o ile 

będzie taka potrzeba), która będzie odrębnie wyceniana przez Wykonawcę. W przypadku terminów realizacji – patrz 

odpowiedź na Pytanie nr 9 oraz zmienioną treść Zapytania Ofertowego w Rozdziale 3.   
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Pytanie nr 19: 

Czy Zamawiający rozlicza się z Wykonawcą w terminie 30 dni od otrzymania faktury każdorazowo po  realizacji 

zamówienia jednostkowego  czy też po zakończeniu współpracy w ramach umowy ramowej? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający rozlicza się z wykonawcą w terminie 30 dni od otrzymania faktury wystawionej po realizacji danego 

Zamówienia. 

 

Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w zapytaniu ofertowym i załącznikach.  
Termin składania ofert został zmieniony na 18.05.2018 godz. 15.00 

 

Z poważaniem  
Agnieszka Bolc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


