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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW
Sprawa: dostawa wody dla pracownik w Urzędu Statystycznego w Warszawie od 1 .08.2017
do 31.08.2018 roku

Zarnawiający informuj e, Że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawc w ubiegających
się o udzielenie zam wienia wpłynęłypytani a doĘczące treściogłoszenia. Zamawiający ptzekazuje Wykonawcom tręśpytan wraz z odpowiedziami:

Pytanie

1:

,,Czy zamalłiajqcy zaakceptuje zmianę we wzorze umowy:
Jest: $ 3 pkt2. Zamawiąjqcy będzie przesyłałzam wienia drogq mailowq bqdź za pomocqfalcsu,
a Wykonntwca zobowiqzuje się wylconać zlecone mailowo bqdź falsem zam wienie.
Wnioslrowane brzmienie: $ 3 pkt2. Zamawiajqcy będzie przesyłał zam, wienia drogq mailowq,
a Wykonc[wca zobowiqzuje się wylronać zlecone mailowo zam wienie.."

odpowiedź tz

Zanavłiający nie akcepfuje zmiarl we wzotze umowy' zvłtacając jednocześnie uwagę'
Że $ 3 ust. 2 daje mozliwośwyboru drogi składaniazatl wienia.
Pytanie 2:
,,Czy zamalłiajqcy zaakceptuje zmianę we wzorze umowy:
$ a. pkt 2. Na podstnvie oferty Wykonalłcy, ustala się następujqce warunkifinansowe:
a. Czynsz miesięczny za Urzqdzenie do dystrybucji

b.

Woda

wody

...." w butli 18,9 I

c. Czynsz za Stojak na butle

.

zł (brutto/I szt.),

.

zł (brutto/I szt.),

.

zł (brutto/I szt.),

d.

SaniĘzacja Urzqdzenia do dystrybucji wody

.

zł (brutto/I szt.),

e.

Kubki białe 200 ml (op. I00 szt.)

.

zł (brutto/I szt.).
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Wnioskujemy o zmianę cen z brutto na netto. Wiqze się to bowiem bezpośrednio zfakturowąniem
i jest bezpośrednio powiqzane z:

$a.pha.
W razie zmiany stąyvki podatku I/AT wynilrajqcej ze zmian przepisow prawa, wysokość brutto
opłat, o kt rych umowa s 4 ust. 2, ulega odpowiedniej zmianie bez koniecznościsporzqdzania
aneksu do umowy. "

odpowiedź2z
Zamawiający nie wyraza zgody na zmianę treściumowy w $ 4 ust. 2 i 4.

Pytanie 3:
,,W nłiqzku z opublikowanym ogłoszeniem na dostawę wody dla pracownik w Urzędu Staty'
stycznego w Warszawie i zamieszczonym w punkcie 7. zapisem: ,,Dostarczano woda powinna
posiadać ahualrly (nie starszy niż 6 miesięcy) wynik analizy chemiczno-fizycznej ...",, uprzejmie
informujemy, że nie istnieje żaden wym g ustalony przepisami prawa na wylrnnywanie dużej
analizyfizyko-chemicznej. Firma nasza takq analizę wykonuje co 3-4 lata. Natomiast na bieżqco,
zgodnie z dobrowolnie przyjętq praktykq, wykonujemy badania milłrobiologiczne w olłresach
miesięcznych w celach kontrolnych i por wnclwczych. ''

Pytanie 4:
,,Czy Zamawiajqcy zaakceptuje wyniki analizy chemiczno -fizycznej z 2016 rolcu (nie starsze niż
2 lata), poparte aktualnq (nie starszq niż 6 m-cy) ocenq i hłalifilracjq rodzajowq wody wykonanq
przez Pąftstwowy ZaWad Higierty lub inny podmiot autoryzowany w Unii Europejskiej do badania żywności'?"

odpowiedź 3 i

4z

Zarnawiający zaakceptuje wyniki analizy chemiczno - ftzycznej nie starsze fiŻzlata' poparte
aktualną (nie starszą ruŻ 6 m-cy) oceną wody wykonaną ptzez Paristwow Zakład Higieny
lub inny podmiot autoryzowany w Unii Europejskiej do badania zywności.
Poniewaz odpowiedź na pytanię 3 i 4 stanowi modyfikację treści ogłoszenia, na dostawę wody
dla pracownik w Urzędu StaĘstycznęgo w Warszawie od 1.08.2017 do 31.08.2018 roku, Zanawiający ze względu na czas niezbędny do przygotowania oferty, wydłużatermin składania ofert
do 24lipca Ż017 roku, do godz.10.00.
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