
 

 

Warszawa, dnia 22.04.2020 r. 
 
 
 
 
 

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 

 
 
Znak sprawy: 28/DB/2020 
 
Przedmiot zamówienia publicznego:  

Nasadzenie zastępcze 4 szt. drzew oraz frezowanie 2 szt. karp na terenie zewnętrznym, należącym do 
Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. 
 
 
Pytanie 1 
Nawiązując do tematu zapytania ofertowego nasadzenia 4 szt. drzew oraz frezowania 2 szt. karp. Proszę 
powiedzieć jaki czas gwarancji obejmuje firma wykonująca nasadzenia 4 szt. drzew. i czy umowa zobowiązuje 
do podlewania drzew. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z Decyzją nr 85/2019 gwarancja zachowania żywotności wykonanych 
nasadzeń powinna obejmować 3 lata licząc od dnia 30 czerwca 2020r.  
Ponadto Zamawiający informuje, iż podlewaniem m.in. nowo nasadzonych drzew zgodnie z zapisami umowy 
zajmuje się firma porządkująca teren zewnętrzny. Nie ma zatem konieczności zobowiązywania Firmy 
wykonującej nasadzenia zastępcze do późniejszego podlewania. 
Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego przez dopisanie warunków gwarancji w 
treści zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 2 
W nawiązaniu do zapytania ofertowego  
Znak sprawy:  28/DB/2020  
chciałbym umówić się z Państwem na wizję lokalną w terenie. 
Czy jest możliwość oceny w dniu dzisiejszym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego przez dopisanie informacji o możliwości 
przeprowadzenia wizji lokalnej dla oferentów i wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 28.04.2020r. w godz.   
10:00 – 15:00.  
 

Zamawiający informuje, ze dokonał następującej modyfikacji w treści zapytania ofertowego 28/DB/2020 : 
 

I. W  Zapytaniu ofertowym w części II stanowiącej wymagania dotyczące realizacji przedmiotu 
zamówienia Zamawiający dodaje pkt 5 – Warunki gwarancji w brzmieniu: 

 
5. Warunki Gwarancji: 

1) Wykonawca udzieli gwarancji na zachowanie żywotności wykonanych nasadzeń nowych drzew 
na okres 3 lat licząc od dnia 30.06.2020 r. 
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2) W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 7 dni 
roboczych od daty pisemnego ich zgłoszenia.  

3) Gwarancja obejmuje wymianę chorych, suchych, zdeformowanych roślin. 
4) W okresie gwarancji Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z usunięciem wad. 
5) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu Umowy 

powstałe  
z winy Zamawiającego. 

6) W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w okresie i terminie określonym w ust. 3 
zgłoszonych do usunięcia wad jakościowych w przedmiocie Umowy, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do zlecenia wykonania usunięcia tych wad innemu podmiotowi a kosztami obciąży 
Wykonawcę. 
 

 
II. W  Zapytaniu ofertowym w części II stanowiącej wymagania dotyczące realizacji przedmiotu 

zamówienia Zamawiający dodaje pkt 6 – Wizja lokalna w brzmieniu: 

Zamawiający przewiduje wizję lokalną dla Wykonawców w dniu 28.04.2020r. w godz. 10:00 – 15:00. 
Spotkanie w holu głównym Głównego Urzędu Statystycznego.                                     
W przypadku wyrażenia chęci umówienia się na wizję lokalną  należy zgłosić chęć udziału w wizji  
do dnia 27.04.2020r. do godz. 9.00 na adres mailowy: A.Lewandowska3@stat.gov.pl w celu 
wyznaczenia przez Zamawiającego godziny odbycia wizji lokalnej w dniu 28.04.2020r. indywidualnie 
dla każdego Wykonawcy. 

 
 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu 
z dnia 27.04.2020 r. godz. 10:00  

 
na dzień: 30.04.2020 r. godz. 10:00 
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