
 

 

Warszawa, dnia 8 grudnia 2021 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 
 
 
Dotyczy zapytania ofertowego nr:  76/DB/2021 z dnia 03.12.2021 r. 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
Wykonywanie usług dezynsekcji i deratyzacji w budynku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Warszawie,  
al. Niepodległości 208 oraz na terenie zewnętrznym w tym usytuowanych na nim garażach. 

 
Pytanie 1: 
Rozumiem, że nazwiska osób pracujących wraz z ich certyfikatami mogą stanowić tajemnicę Przedsiębiorstwa? Jeżeli 
je zastrzegę, to oczywiście Państwo ich nie udostępnią? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji pkt 9 Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 2: 
jaka jest szacowana powierzchnia do dezynsekcji? Nie dawno skończyła nam się Umowa i przez okres dwóch lat, 
wykonaliśmy tylko jeden zabieg dezynsekcji na większej powierzchni. Dodatkowo kilka razy wzywani byliśmy na 
minimalne powierzchnie, rzędu 100 -150 m2, jak pamiętam.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego, szacowana powierzchnia do dezynsekcji wynosi: 
1. Całkowita łączna powierzchnia przewidziana do wykonywania usługi dezynsekcji w okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia wynosi 30 588,00 m2 tj. maksymalnie 2 razy po 15 294,00 m2. 
2. Całkowita łączna ilość wyłożenia tacek (papierowych) z trutką o działaniu mumifikującym w okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia wynosi 40 szt. tj. maksymalnie 2 razy po 20 szt., 
3. Całkowita łączna ilość położenia karmników deratyzacyjnych (plastikowych) na szczury z trutką  

o działaniu mumifikującym w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 56 szt. tj. maksymalnie 8 razy po 
7 szt. 

 
Pytanie 3: 
Zabiegi dezynsekcji nie były wykonywane przez pracę zdalną. Jak teraz wygląda praca Pracowników GUS, czy duża 
część też jest na zdalnej pracy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego w dalszym ciągu w większości wykonują 
pracę zdalną. 

 
Pytanie 4: 
Rozumiem, że dane osób, które podam do oferty, tj. imię i nazwisko, nie zostaną udostępnione innym osobom 
(mojej konkurencji). Dla mnie jest to tajemnica przedsiębiorstwa. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji pkt 9 Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego. 

 
 
 
 
 



 

Zamawiający informuje, ze dokonał następującej modyfikacji: 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy – pkt 9 – było: 
9. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia. Poniżej przedstawiam wykaz osób oraz oświadczam, że osoby te posiadają certyfikat 
ukończenia kursu/szkolenia z zakresu dezynsekcji i deratyzacji: 

L. p. Imię i nazwisko (minimum 4 osoby) 

certyfikat ukończenia 
kursu/szkolenia z zakresu 
dezynsekcji i deratyzacji  

(podać jaki oraz data ukończenia) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy – pkt 9 – jest: 
9. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji 

zamówienia (minimum czteroma osobami), które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia; 
osoby te posiadają certyfikat ukończenia kursu/szkolenia z zakresu dezynsekcji i deratyzacji. 

 

 
 
 
             Józef Duchniewicz  

               Zastępca Dyrektora Departamentu 
                               Administracyjno-Budżetowego 
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