
 

 

 
Warszawa, dnia 26 sierpnia 2020 r. 

 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 
 
 
Dotyczy zapytania ofertowego nr:  50/DB/2020 z dnia 20.08.2020 r. 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
Czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w Głównym 
Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej 
GUS (Jachranka 81, 05-140 Serock). 
 
 
Pytanie 1: 
Zadanie nr 1 pkt 1 „wieszak gaśnica (doposażenie z montażem)” – proszę o podanie typu, rodzaju i wielkości gaśnicy 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że w Tabeli nr 1 pozycja nr 6. „wieszak gaśnica (doposażenie z montażem)” dotyczy gaśnicy 
typu GP 4 x ABC Producent KZWM, rok produkcji 2018. Zamawiający dokonał modyfikacji Zadania nr 1 w pkt 1 Tabela 
nr 1 poz. 6. 
 
Pytanie 2: 
Zadanie nr 1 pkt 2 
Czy należy wykonać tylko próbę ciśnieniowa węży czy również pomiar ciśnienia hydrantów oraz czy są to węże na 
bębnie czy luzem lub/i w koszu 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że należy wykonać próbę ciśnieniową węży, które są zwinięte w koszu. 
 
Pytanie 3: 
Zadanie nr 1 pkt 3 
W jakich godzinach jest możliwa wymiana zaworów hydrantowych oraz na którym poziomie się znajdują 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wymiana zaworów hydrantowych w Zadaniu nr 1 może zostać przeprowadzona  
w godzinach 8:00 – 16:00. Hydranty wewnętrzne znajdują się na poziomach: parter, I piętro, II piętro, VII piętro 
budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. 
 
Pytanie 4: 
Proszę również o informację czy gaśnice przeznaczone do remontu, złomowania są umieszczone w jednym miejscu 
pod podanymi adresami czy są porozstawiane po całym obiekcie 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że gaśnice przeznaczone do remontu i złomowania w Zadaniu nr 1 i w Zadaniu nr 2 
zlokalizowane są na terenie całych obiektów. 
 
Pytanie 5: 
W zapytaniu określone są czynności oraz ilości dotyczące naprawy gaśnic, czynności konserwacyjne i naprawcze 
hydrantów – nie ma natomiast żadnych wymienionych  czynności  dotyczących naprawy pompowni 
przeciwpożarowej. (a zapytanie ofertowe dotyczy również pompowni przeciwpożarowej) 
Odpowiedź Zamawiającego: 



 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji nazwy przedmiotu zamówienia publicznego oraz Zadania nr 1.  
W związku z powyższym odpowiedź na pytanie staje się bezprzedmiotowa. 
 
 
 
Zamawiający informuje, że dokonał następującej modyfikacji: 
 
1. Zapytanie ofertowe, Przedmiot zamówienia publicznego – było: 

Czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic i instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w Głównym 
Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w Centrum Badań i Edukacji 
Statystycznej GUS (Jachranka 81, 05-140 Serock). 

 

Zapytanie ofertowe, Przedmiot zamówienia publicznego – jest: 
Czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic i instalacji hydrantowej w Głównym Urzędzie Statystycznym 
(al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Jachranka 81, 
05-140 Serock). 

 
 

2. Zapytanie ofertowe, Przedmiot zamówienia publicznego, Zadanie nr 1 – było: 
Czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w Głównym 
Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa). 

 

Zapytanie ofertowe, Przedmiot zamówienia publicznego, Zadanie nr 1 – jest: 
Czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic i instalacji hydrantowej w Głównym Urzędzie Statystycznym 
(al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa). 

 
 

3. Zapytanie ofertowe, Zadanie nr 1,  Tabela 1. Wykaz gaśnic, poz. 6 – było: 

Lp. Nazwa/typ gaśnicy Liczba (szt.) 

1. Gaśnica proszkowa GP-2 x  (naprawa) 1 

2. Gaśnica proszkowa GP-4x  (naprawa) 44 

3. Gaśnica proszkowa GP-6x  (naprawa) 4 

4. Znak gaśnica ( doposażenie z montażem) 13 

5. Gaśnica pianowa GWP-2 XF (doposażenie z montażem) 2 

6. Wieszak Gaśnica (doposażenie z montażem ) 1 

7. Gaśnica pianowa GWP-2 XF (złomowanie) 2 

Tabela 1. Wykaz gaśnic 
 

Zapytanie ofertowe, Zadanie nr 1,  Tabela 1. Wykaz gaśnic, poz. 6 – jest: 

Lp. Nazwa/typ gaśnicy Liczba (szt.) 

1. Gaśnica proszkowa GP-2 x  (naprawa) 1 

2. Gaśnica proszkowa GP-4x  (naprawa) 44 

3. Gaśnica proszkowa GP-6x  (naprawa) 4 

4. Znak gaśnica ( doposażenie z montażem) 13 

5. Gaśnica pianowa GWP-2 XF (doposażenie z montażem) 2 

6. 
Wieszak Gaśnica (doposażenie z montażem ) – gaśnica typ GP 4 x ABC 
Producent KZWM, rok produkcji 2018. 

1 

7. Gaśnica pianowa GWP-2 XF (złomowanie) 2 

Tabela 1. Wykaz gaśnic 



 

 
4. Zapytanie ofertowe, Zadanie nr 1, pkt 2. - Zamawiający dodaje ppkt 4) w brzmieniu: 
 

4) wymiany zaworów DN 25 w hydrantach wewnętrznych wskazanych w Tabeli 4a. 

Lp. Typ hydrantu Liczba (szt.) 

1. Hydrant wewnętrzny: 25 wymiana zaworów 1 
Tabela 4a. Wykaz hydrantów wewnętrznych do wykonania wymiany zaworów 

 

5. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Formularz ofertowy – było: 
W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego pn.: 
„Czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w Głównym 
Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w Centrum Badań i Edukacji 
Statystycznej GUS (Jachranka 81, 05-140 Serock)”; znak sprawy: 50/DB/2020. 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Formularz ofertowy – jest: 
W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego pn.: 
„Czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic i instalacji hydrantowej w Głównym Urzędzie Statystycznym 
(al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Jachranka 81, 
05-140 Serock)”; znak sprawy: 50/DB/2020. 

 
 

6. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Formularz ofertowy, Zadanie nr 1 – było: 
Czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w Głównym 
Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa),  

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Formularz ofertowy, Zadanie nr 1 – jest: 
Czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic i instalacji hydrantowej w Głównym Urzędzie Statystycznym 
(al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa),  

 

 

 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu 
z dnia 28.08.2020 r. godz. 14:00  

 
na dzień: 04.09.2020 r. godz. 14:00 

 

 

 

    Agnieszka Pietroń  
        Główny Księgowy Resortu 

                  z upoważnienia Dyrektora Departamentu 
                   Administracyjno-Budżetowego 

 


