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oGŁosZENIE o PosTĘPowANIU NA DosTAwĘ woDY
DLA PRACowNIKÓw URZĘDU STATYSTYCZNEGo w wARsZAwIE

oD 1.08.2017 DO 31.08.2018 ROKU

Sprawa: dostawa wody dla pracownik w od 1.08.2017 do 31.08.2018 roku

Utząd Statystyczny w Warszawie informuje o mozliwości składania ofert na dostawę wody dla
pracownik w Urzędu StatysĘcznego w Warszawie.

Opis przedmiotu zam wienia.
Przedmiotem postępowania jest dostawa wody dla pracownik w Urzędu Statystycznego
w Warszawie od l.08.2017 do 31.08.2018 roku, wg poniŻszychkryeri w:

1. Woda źr dlana w butlach o pojemności 18,9 l (5 galon w) w ilościach i lokalizacjach
przedstawionych w tabeli ponizej:

Lp. Miejsce dostarvy
Szacowana dostawa

butli w czasie trwania
umowY

l. Warszawa 720
2. Ciechan w 80
3. ostrołęka 80
4. Płock 60
5. Radom 140
6. Siedlce 60

Łączniez I 140

Dostawa wody odbywać się będzie l raz w miesiącu w terminie do 7 dni od złoŻenia
zamowienia.
Wymagany termin przydatności do spoŻycia: minimum 3 m-ce od daty dostawy do sie-
dziby Zanawiającego.
Dostarczona woda mineralna powinna być klarowna' bez osadu na dnie butli, o neutral-
nym zapachu i smaku.
Woda powinna być:
1) średnio zmineralizowana;
2) niskosodowa.
Na zamięszczonej na butli etykiecie powinny znajdowa się informacje dotyczące:
l) nazry producenta/dostawcy v,nuz adresem;
2) nazry produktu;
3) daty przydatności do spozycia (dopuszcza się umieszczenie daty bezpośrednio
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na butli lub plastikowym korku).
7. Dostarczana woda powinna posiada aktualny (nie starszy niŻ 6 m-cy) wynik analizy

chemiczno _ ftzycznej, wystawiony przez Paristwory Zakład Higieny lub irury podmiot
autoryzowany w Unii Europejskiej do badania zywności.

8. Butle, w kt re rozlewana jest woda powinny być dopuszczone do kontaktu zŻywnością,
i posiadać deklarację zgodności materiał w i wyrob w do kontakt w z żyv,nością, wy-
stawioną przez producenta.

9. Pobieranie wody realizowane będzie zapomocą 37 wolnostojących urządze do dystry-
bucji wody zapewniających możliwość poboru zimnej oraz gorącej wody wrazzpodaj-
nikiem na kubki jednorazowe. Wykonawca zobowiryarry jest zapewnić mozliwośc za-
m wienia kubk w wraz z dostawą wody.

10. Wykonawca wykona sanityzację wynajmowanych Urządze nie częściej niz I raz na 6
miesięcy w terminach ustalonych z Zanawiającym i na pisemne zam wienie usługi.
Sanityzacja pole ga na czyszczeniu i dezynfekcji bądź wymianie niekt rych element w
urządzenia, mającvch stały kontakt zwodą i czynnikami zewnętrznymi.

l 1. Urządzenia do dystrybucji wody, powinny być nowe lub bezpośrednio po przeglądzie
i sanityzacji i nie powi*y nosić widocznych cech użytkowania.

12. Do składowania butli w pomieszczęniachZamawiającego' wymagane jest udostępnienie
2 stojak w (kazdy namin. 32 butle) zapewniających bezpieczne ich przechowywanie.

13. Zanawiający nie przewiduje płatności kaucji zavrządzęnia do dystrybucji wody, butle i
stojaki.

14. Dostawa przedmiofu zam wienia do siedzib Zamawiającego:
l) siędziba Urzędu w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa,
2) oddział w Ciechanowie, ul. Nadrzeczna l, 06-400 Cięchan w,
3) oddziałw ostrołęce, ul. Insurekcyjna 3,07-410 ostrołęka,
4) oddział w Płocku, ul. otoliriska 2l, 09-407 Płock,
5) oddział w Radomiu, ul. Planty 39145,26-600 Radom,
6) oddział w Siedlcach, ul. KazimierzaPułaskiego 19121. 08-110 Siędlce.
połączona jest z jego wniesieniem do wskazanych pomieszczeil. PovłyŻsze czyllności
Wykonawca powinien wykona w ramach własnych zasob w ludzkich i sprzętowych
zuwzględnieniem konieczności dostawy w godzinach pracy Zamawiającego (8:00-
15:00). Zamawiający dopuszcza dostawy realizowane zapomocą firm spedycyjnych itp.
ale wymagane jest wniesienie wody do wskazanych przezZamawiającego pomieszczeń,
przez firmę spedycyjną itp.

15. Termin płatności ustala się na 2l dni od daty prawidłowg wystawionej faktury VAT.

Kryterium oceny.
Kryteria oceny:
1. Cena brutto zabutlę wody 18,9 l
2. Cena brutto za dzierŻawę l urządzenia do dystrybucji wody
3. Cena brutto za dzierŻawę 1 stojaka na butle
4. Cena brutto za usługę sanityzacji 1 urządzenia do dystrybucji wody
Wykonawca dopuszcza cenę 0 zł.

8s%
5%
5%
5%

WykonawcamoŻe uzyskać maksymalniei 5 punkt w w kuzdymkryterium. Maksymalną war-
tość punktową (5 p.) w danym kryterium otrzyma Wykonawca, kt ry zaoferuje najniższącenę
brutto, l p. ottzyma Wykonawca, kt ry zaoferuję najwyższącęnę brutto. Pozostałe oferty będą
punktowane liniowo wedle następuj ąc ej formuły arytmety cznej :

s - 4[(Y -x)t(z - x)]
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gdzie:
X : najniŻsza cena brutto
Y : cena brutto ocenianej oferty
Z: najvłyŻsza cena brutto

otrzymane wyniki punktowe kazdego kryterium po przemnozeniu odpowiednio przez wła-
ściwą wagę zostaną zsumowanę.
obliczenia będą prowadzonę z dokładnością do dw ch miejsc po przecinku, wartości natrzę-
cim miejscu zaokrąglane od 0 do 5 w d ł, od 6 do 9 w g rę.
Ocena koricowa oferty jest to suma punkt w uzyskanych za wszystkie kryteria.

Postępowanie wygra Wykonawca, kl ry zdobędzie największąliczbę punkt w. JeŻeli dw ch
lub więcej Wykonawc w zdobędzie taką sŹtmą liczbę punkt w, postępowanie wygra ten Wy-
konawca, kt ry Zaproponuje najniŻszą cenę brutto za1butlę wody o pojemności l8,9 l.

Zanawiający zastzega się prawo swobodnego wyboru ofert, jeśli uczestnicy postępowar a za-
oferują tę samą cenę lub jeśli Wykonawca, kt rego oferta zostanie przyjęta uchyli się od za-
warcia umowy.

Składanie ofert.
oferta winna zawierać minimum:
1. nazwę Wykonawcy,
2. proponowaną cenę brutto za:

a. butlę wody o pojemności 18,9 l,
b. dzierŻawę t wządzęniado dystrybucji wody,
c. dzierŻawę l stojaka na butle,
d. usługę sanityzacji l urządzenia do dystrybucji wody,

3. wynik analizy chemiczno - fizycznej wody,

KuŻdy Wykonawca moŻe złoŻyć tylko jedną ofertę. oferty naleŻy składa w zamkniętym
opakowaniu z dopiskiem ,,oferta na dostałę wody dla pracownilrow Urzędu Statystycznego
w Warszawie od I.08.2017 do 3].08.2018 roku" otazdanymi Wykonawcy (pełnanazwafirmy
i adres) w Kancelarii lJrzędu Statystycznego w Warszawie przy ul. l Sierpnia 2t, do dnia 20
lipca 20t7 roku do godz. 10.00. oferty złoŻonę po terminie zostanązwt conebez otwierania.
Publiczne otwarcie ofęn nastąpi w dniu 20lipca2017 roku o godz. l0.30 w siedzibie Urzędu
Statystycznego w Warszawie, ul. I Sierpnia 2l w Warszawie, w pokoju nr 210.

Wykonawca moŻę zvłt ciÓ się do Zamawlającego o wyjaśnienię freści ogłoszenia, kierując
wniosek na adres Zanawiającego: IJrząd Statystyczny w Warszawie, ul. l SierpniaZl,02-134
Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: zamgwieniau-S.waw-@stat.gov.pl. albo faksem
na numer: 48 22 846 78 33.
Zamawtającyjest obowiązarty udzielić wyjaśnieilniezwłocznie,jednak nie p źniej niŻ na2 dni
przed upływem tęrminu składania ofert _ pod warunkiem, Że wniosek o wyjaśnienie treści
ogłoszenia wpłynię do Zalnawiającego nie p źniej niŻdo korica dnia, w kt rym upływa połowa

wznaczonęgo terminu składania ofert. Treś zapyta wraz z wyjaśnieniami Zanawiający
ptzekuŻe Wykonawcom' bez ujawnidnia fuodła zapytania, a takŻe zamieści na stronie

internetowej : http : I I w arsz awa. stat. go v. p I I zarnowi eni a- pub I i c zne - us.

Zał. 1_ Wz r rrmowy.
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