
Warszawa, dnia 25.06.2020 r. 
 
 
 
 
 

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 

 
 
Znak sprawy: 39/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 
Czy jeśli w poprzedniej edycji przetargu byłem i oglądałem teren muszę znowu być na wizji lokalnej?  
Prosiłbym o kontakt telefoniczny 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że udział w wizji lokalnej przed wyborem oferty jest dobrowolny. Zastrzega jednak, 
że warunki dojazdu do miejsca wykonania nasadzeń lub frezowania karp mogą ulec zmianie.  
Z tej przyczyny przeprowadzenie oględzin terenu po zawarciu umowy, a przed jej realizacją jest konieczne 
nawet jeśli Wykonawca brał udział w wizji lokalnej przed terminem składania ofert. 
 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia iż w toku składania ofert komunikacja miedzy Zamawiającym, 
a Wykonawcami odbywa się w drodze pytań do Zapytania ofertowego przekazywanych elektronicznie na 
adres mailowy Zamawiającego wskazany w zapytaniu ofertowym. Odpowiedzi na pytania złożone w toku 
składania ofert są publikowane na BIP. 
 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego przez dopisanie informacji o możliwości 
przeprowadzenia wizji lokalnej dla oferentów i wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 29.06.2020r.  
w godz.  11:00 – 15:00.  
 
 
Pytanie 2 
Mam pytanie czy jesteście Państwo w stanie udostępnić decyzję dot. wykonania nasadzeń zastępczych?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że zamówienie będzie realizowane na podstawie Decyzji  nr 85/2019 oraz Decyzji 
nr 43/2020 wydanych przez Zarząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, które będą 
dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

 
Pytanie 3 
Rozumiem, że nie zawieramy w ofercie pielęgnacji a wyłącznie gwarancje 12 m-cy ?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że 12-miesięczna gwarancja nie obejmuje pielęgnacji wykonanych nasadzeń. 

 
Pytanie 4 
Karpy do sfrezowania znajdują się na terenie płaskim ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że karpy przeznaczone do frezowania znajdują się na terenie płaskim. 



 

 
Zamawiający informuje, ze dokonał następującej modyfikacji w treści zapytania ofertowego 39/DB/2020: 
 
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 29.06.2020r. w godz. 11:00 – 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 
26.06.2020r. do godz. 10.00 na adres mailowy: A.Lewandowska3@stat.gov.pl w celu wyznaczenia przez 
Zamawiającego godziny odbycia wizji lokalnej w dniu 29.06.2020r. indywidualnie dla każdego Wykonawcy. 

 
 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu 
z dnia 26.06.2020 r. godz. 10:00  

 
na dzień: 30.06.2020 r. godz. 10:00 

 
 

 

 
Małgorzata Sołtyszewska 
Dyrektor Departamentu    
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