
 

 

 
Warszawa, dnia 19.05.2022 r. 

 
 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 
 

 
Dotyczy zapytania ofertowego nr:  27/DB/2022 z dnia 13.05.2022 r. 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni 
przeciwpożarowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa). 
 

Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert  
w przedmiotowym postępowaniu 

z dnia 20 maja 2022 r. do godz. 14:00 
 

na dzień: 25 maja 2022 r. do godz. 14:00 
 
 
Pytanie 1: 
W opisie przedmiotu zamówienia jest w III p1 opis elementy instalacji w GUS wyszczególnione w pozycjach od 1 do 
9. W formularzu ofertowym w załączniku nr. 2 do sprawy 27/DB/2022 jest brak tego elementu ( Tabela Elementy 
instalacji w GUS strona 4). 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt III ppkt 1 Opisu przedmiotu 
zamówienia, oferta powinna zawierać ceny jednostkowe usług remontu/badania/wymiany wskazanych pozycji dla 
1 szt. każdego elementu w ww. punkcie Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego, które to ceny będą niezmienne przez cały okres trwania umowy. 
 
W związku powyższym Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Zapytania ofertowego w następującym 
zakresie: 
 
Zapytanie ofertowe – pkt II ppkt 11 – było: 
Naprawy stwierdzonych nieprawidłowości będą prowadzone na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia 
Zamawiającego. Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego określa listę pozycji, które mogą podlegać naprawie lub wymianie, których ceny będą niezmienne przez 
cały okres trwania umowy. Wykonawca w złożonej ofercie przedstawi cenę dla 1 szt. każdego elementu.  
 
Zapytanie ofertowe – pkt II ppkt 11 – jest: 
Naprawy stwierdzonych nieprawidłowości będą prowadzone na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia 
Zamawiającego. Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego określa listę pozycji, które mogą podlegać remontowi, badaniu lub wymianie, których ceny będą 
niezmienne przez cały okres trwania umowy. Wykonawca w złożonej ofercie przedstawi ceny jednostkowe usług 
remontu/badania/wymiany wskazanych pozycji dla 1 szt. każdego elementu.  
 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – pkt III ppkt 1 – było: 
Naprawy stwierdzonych nieprawidłowości będą prowadzone na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia 
Zamawiającego. Zamawiający określa listę pozycji, które mogą podlegać naprawie lub wymianie, których ceny będą 
niezmienne przez cały okres trwania umowy. Wykonawca w złożonej ofercie przedstawi cenę dla 1 szt. każdego 
elementu. 



 

 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – pkt III ppkt 1 – jest: 
Naprawy stwierdzonych nieprawidłowości będą prowadzone na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia 
Zamawiającego. Zamawiający określa listę pozycji, które mogą podlegać remontowi, badaniu lub wymianie, których 
ceny będą niezmienne przez cały okres trwania umowy. Wykonawca w złożonej ofercie przedstawi ceny jednostkowe 
usług remontu/badania/wymiany wskazanych pozycji dla 1 szt. każdego elementu. 
 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – Tabela nr 6 – Poprzez dodanie następującego zapisu: 

oraz przedstawiam ceny jednostkowe usług remontu/badania /wymiany wskazanych pozycji dla 1 szt. 
każdego elementu: 

Lp. Nazwa / typ Cena netto Cena brutto 

1 Remont Gaśnicy GP4 ........................ zł ........................ zł 

2 Remont Gaśnicy GP6 ........................ zł ........................ zł 

3 Badanie ciśnieniowe węża hydrantowego ........................ zł ........................ zł 

4 
Wymiana zużytego lub brakującego piktogramu 
„Gaśnica” ISO 7010 wymiar: 150x150mm +/- 5mm 

........................ zł ........................ zł 

5 
Wymiana zużytego lub brakującego piktogramu 
„Hydrant” ISO 7010 wymiar: 150x150mm +/- 5mm 

........................ zł ........................ zł 

6 
Wymiana zużytego lub brakującego piktogramu 
„Tu Wolno Palić” ISO 7010 wymiar: 105x150mm +/- 
10mm 

........................ zł ........................ zł 

7 
Wymiana zużytego lub brakującego piktogramu 
„Tu Wolno Palić” ISO 7010 wymiar: 210x300mm +/- 
20mm 

........................ zł ........................ zł 

8 
Wymiana zużytego lub brakującego piktogramu 
„Zakaz Palenia” ISO 7010 wymiar: 210x210mm +/- 
20mm 

........................ zł ........................ zł 

9 
Wymiana zużytego lub brakującego piktogramu 
„Zakaz Palenia” ISO 7010 wymiar: 110x110mm +/- 
10mm 

........................ zł ........................ zł 

Tabela 6.1 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – Strona 4 pkt 5 – Było: 

Oferuję wykonanie zamówienia publicznego na następujących warunkach oraz oświadczam, że: 

5. Akceptuję warunki gwarancji oraz warunki i termin płatności określone przez Zamawiającego w Zapytaniu 
ofertowym. 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – Strona 4 pkt 5 – Jest: 

Oferuję wykonanie zamówienia publicznego na następujących warunkach oraz oświadczam, że: 



 

5. Akceptuję warunki gwarancji oraz warunki i termin płatności określone przez Zamawiającego w Zapytaniu 
ofertowym oraz oświadczam, że ceny, o których mowa w Tabeli 6.1, będą niezmienne przez cały okres trwania 
umowy. 

 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 

Józef Duchniewicz 

Zastępca Dyrektora Departamentu 

Administracyjno-Budżetowego 
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