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oGŁoSZENlE

dotyczy:

zaproszenia do składania ofert

W postępowaniu o wartościszacunkowej nieprzekraczającej kwot, o których mowa

. W art.4 p. B ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn.: Dz. U.z2017 r. poZ.1579,2018)

na dostawę wody d[a pracowników Urzędu statystycznego w Warszawie

w okresie od 1.09.2018 do 30.09.2019 roku.

Zatwierdzam

:pfffi:.:



Zamawiającyz Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. 1 Sierpni a 21, O2-134 Warszawa.

e- maik zamowieniauswaw@stat.gov.p t

adres strony: http:/ /warszawa.stat.gov.pUzamowienia-publiczne-us/

faks: +ł8 228467833

zaprasza

do składania ofert na dostawę wody dta pracowników Urzędu statystycznego W Warszawie w okresie
od 1.09.2018 do 30.09.2019 rol(u.

l. lnformacja o przetwarzaniu danych osobowych

l(lauzu[a informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających W celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczy osób fizycznych, od których dane osobowe
Zamawiający bezpośrednio pozyskał w szczegó[ności:

- wykonawcy będącego osobą flzyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działa[ność gospodarczą

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą flzyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w informacji z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie[enie zamówienia
pu blicznego.

Zgodnie z art' 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ur)zolol079 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przelwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE(ogótne rozporządzenie o ochronie
danych) (oz.Urz. UE L 119 z04.05.2016, str.1), dalej,,RoDo",l.)rząd statystyczny w Warszawie informuje, że:

1. administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie;

2. w toku postępowania (do momentu podpisania umowy) w sprawach związanych z ochroną danych
osobowych, proszę kontaktować się z lnspektorem Ochrony Danych na adres: loD Urząd Statystyczny
w Warszawie, u[.1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa, e-mait: iod-uswaw@stat.gov.pt;

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 tit. c RoDo w celu związanym
Z postępowaniem o udzielenie zamÓwienia publicznego na na dostawę wody d[a pracowników Urzędu
Statystycznego w Warszawie, prowadzonym W trybie zapytania o cenę;

4. odbiorcami danych osobowych będą osoby [ub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art' B oraz art.96 ust.3 ustawy zdnia29 stycznia2004 r. - Prawo zamówień
pubticznych (02. U. 22017 r. poZ.1579i2018), dalej,,ustawaPzp";

5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeti czas trwania umowy przekracza 4 [ata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6. obowiązek podania przez danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do danych osobowych decyz.ie nie będą podejmowane w sposÓb zautomatyzowany'
stosowanie do art. 22 RODO;

8. Wykonawca posiada:



- na podstawie art.15 RoDo, prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy;

- na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RoDo, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych zzaslrzeżeniem przypadków, o których mowa W art.18 ust.2 RoDo;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy Wykonawca uzna'
ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9. Wykonawcy nie przysługuje:

- W związku zart.17 ust.3 [it. b, d [ub e RoD0 prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa W art. 20 RoDo;

- na podstawie art. 21 R0Do prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 tit. c RoDo.

lI. opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem postępowania jest dostawa wody dla pracowników Urzędu statystycznego w Warszawie
od 1.09.201B do 30.09.2019 roku, wg poniższych kryteriów:

1. Przewidywane Zapotrzebowanie na wodę źródtaną w butlach o pojemności 'lB,9 t (5 gatonów)w ilościach
i [okalizacjach, przedstawia tabe[a poniżej:

Lp. Miejsce dostawy
Szacowana dostawa butti w

czasie trwania umowy

1. Warszawa 704

2. Ciechanów 90

3. ostrołęka 90

4. Płock 70

5. Radom 150

6. Siedlce 70

Łącznie: 1 174

Powyższe dane są tylko staranną prognoZą iWykonawcy nie przysługu.ie jakieko[wiek roszczenie, jeśli
zamawiający w okresie trwania umowy zamówi mniejszą ticzbę butti'

2. Dostawa wody odbywać się będzie 1 raz w miesiącu w terminie do 7 dni od złozenia zamówienia.

3. Wymagany termin przydatności wody do spozycia: minimum 3 m-ce od daty dostawy do siedziby
Zamawiającego.

4. Dostarczona woda minera[na powinna być klarowna, bez osadu na dnie but[i, o neutralnym zapachu
i smaku.

5. Woda powinna być:

1) średnio zmineralizowana;

2) niskosodowa.

6. Na zamieszczonej na butli etykiecie powinny znajdować się informacje dotyczące:

1) nazwy producenta/dostawcy wrazz adresem;

2) nazwy produktu;



3) serii produkcyjnej;

4) daty przydatności do spozycia (dopuszcza się umieszczenie daty bezpośrednio na butli tub
ptastikowym korku).

7. Dostarczana woda powinna posiadać aktualny (nie starszy niŻ 2 tata) wynik analizy
chemiczno _ ftzycznej, poparty aktualną (nie starszą niż 6 m-cy) oceną i kwatifikacją rodzajową wody
wykonaną przez Państwowy Zakład Higieny [ub inny podmiot autoryzowany w Unii Europejskiej
do badania żywności.

8. Butle, w ktÓre rozlewana jest woda powinny być dopuszczone do kontaktu z żywnością, iposiadaĆ
deklarację zgodności materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością, wystawioną przez producenta.

9. Pobieranie wody realizowane będzie za pomocą 35 wolnostojących urządzeń do dystrybucji wody
zapewniających możliwośĆ poboru zimnej oraz gorącej wody wrazz podajnikiem na kubki jednorazowe'

10. Wykonawca wykona sanityzację wynajmowanych Urządzeń nie częściej niŻ l raz na 6 miesięcy
w terminach usta[onych z Zamawiającym i na pisemne zamówienie usługi. Sanityzacja polega
naczyszczeniu i dezynfekcji bądŹ wymianie niektórych elementów urządzenia, mających stały kontakt
z wodą i czynnikami zewnętrznymi.

11. Urządzenia do dystrybucjiwody, powinny być nowe [ub bezpośrednio po przegtądzie isanityzacji i nie
powinny nosić widocznych cech użytkowania.

12' Do składowania butti w pomieszczeniach Zamawiającego' Wymagane jest udostępnienie 2 stojaków
(każdy na min.32 butte) zapewniających bezpieczne ich przechowywanie.

13. Liczba:

1) butti w pierwszej dostawie,

2) dystrybutorów,

3) stojaków na butle,

wraz z ich rozlokowaniem w siedzibie i oddziałach Urzędu Statystycznego w Warszawie, zawarta
jest w załączniku nr 1 do Umowy.

1ą. Zamawiający nie przewiduje płatności kaucji zaurządzenia do dystrybucjiwody, butle istojaki.

15. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedzib Zamawiającego (adresy ZaWarte są w załączniku
nr 2 do umowy), połączona jest z jego wniesieniem do wskazanych pomieszczeń. Powyzsze czynności
Wykonawca powinien wykonać w ramach własnych zasobów tudzkich i sprzętowych z uwzględnieniem
konieczności dostawy w godzinach pracy Zamawiającego (g:oo-ls:oo). Zamawiający dopuszcza dostawy
realizowane Za pomocą firm spedycyjnych itp. ate Wymagane jest wniesienie wody do wskazanych przez
Zamawiającego pomieszczeń, przez firmę spedycyjną itp.

16' Termin płatności ustala się na 21 dni od daty prawidłowo Wystawionejfaktury VAT.

tll. Kryterium oceny.

1. Kryterium oceny ofert jest cena. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną Wykonawcy spełniającego
warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert, jeśli uczestnicy postępowania zaoferują
tę samą cenę tub jeśtiWykonawca, którego oferta zostanie przyjęta uchytisię od zawarcia Umowy.

!V. Składanie ofert.

1. oferty mogą złożyć tytko Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, ustanowione
wzakresie okreśtonym W art. 22 ust.1 p.l) - 4) ustawy Prawo zamówień pub[icznych (t.j. oz. U.z2017 r.

poz.1579,2o1B - zwanej datej ustawą Pzp) oraz nie podtegający wykluczeniu z postępowania na podstawie
art.24 ust.1 p.12-23 ustawy Pzp.

2. l(ażdy Wykonawca moŻe złożyĆ tytko jedną ofertę. oferty nalezy składać w zamkniętym opakowaniu
z dopiskiem ,,oferta na dostawę wody dta pracownikÓw Urzędu Statystycznego w Warszawie w okresie



od 01.09.2018 do 30.09.2019 roku'' oraz danymi Wykonawcy (pełna naZWa firmy i adres) w Kancelarii
Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia21,do dnia 10 sierpnia 2018 roku do godz.10.00.
oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Wykonawca moze zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia, kierując wniosek
na adres Zamawiającego: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul.'l Sierpnia21,02-134 Warszawa lub na adres
poczty elektronicznej: zamowieniauswaw@stat.gov.pt. albo faksem na numer: 48 22 84678 33.

4. Zamawiający jest obowiązany udzietić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie
do Zamawiającego nie póŹniej niż do końca dnia, w którym upływa połowa Wyznaczonego terminu
składania ofert. Treść zapytań wrazzwyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, bez ujawniania
ŻródŁa zapytania, a także zamieści na stronie internetowej: http://warszawa'stat.gov'p[/zamowienia-
pu bliczne-us.

5. Pubticzne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2018 roku o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu
Statystycznego w Warszawie, ut. 1 Sierpnia 21 w Warszawie, w pokoju nr 210.

6. oferta winna zawierać minimum:

1) naZWę Wykonawcy

2) proponowan ą zryczałlowaną cenę brutto zamówienia z uwzględnieniem:

a. szacowanej itości buttiwody,

b. dzierŻawy urządzeń do dystrybucji wody i stojakÓw,

c. usługęsanityzacjidystrybutorów,

wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia,

3) ceny cząstkowe brutto za:

a. dostawę 1 butti wody o pojemności 18,9 [,

b. dzierżawę 1 urządzenia do dystrybucji wody,

c. dzierżawę 1 stojaka na but[e,

d. usługę sanityzacji 1urządzenia do dystrybucji wody,

4) wynik anatizy chemiczno - ftzycznei wody,

V. lNFoRMAcrE o WszELKlcH FoRMALNoścncn, JAKIE PoWINNY zosTAĆ DoPEŁNtoNE Po zAKoŃczENlU
PosTĘPoWANlA W CELU zAWARclA uMoWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże tę informację Wykonawcom'

2. Jeżeti Wykonawca' którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba żezachodzą przesłanki
u nieważn ienia postępowania.

Vl. PoUczEN!E o śRoDKACH ocHRoNY PRAWNEJ

Wykonawca moze niezwłocznie poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami [ub
postanowieniami niniejszego ogłoszenia podjęlej przez niego czynności [ub zaniechaniu czynności,
do którejjest on zobowiązany'

Załączniki:

1. Wzór umowy.

2. Formularz ofertY.


