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WYKONAWCY

sukcesywne dostawy Wody dla pracownik w tJrzędu statystycznego W Warszawie w okresie od 01.04.2019 r.

do 30.09.2019 r."

oopowroŹ m pm lE vuYKottAWcY

zamawiaiący informuje, że W przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie
zam wienia wpłynęły pytania dotyczące treści ogłoszenia. zamawia.iący przekazu|e Wykonawcom treść pyta wraz
z odpowiedziami:

Ę^anie 'l:
czy rozładunek wody w poszczeg lnych miejscach odbywa się do magazynu gł wnego, bqdź wskazanego
pomieszczenia na poziomie ,O", czy Wymagane jest roznouenie po honhretnych pohojach , piętrach ?

odpowiedź 1:

Dostawy będą odbywały się do pomieszcze :

1. Warszawa - pomieszczenie na poziomie 
"0";2. Ciechan w - pomieszczenie na poziomie 
"0";3. ostrołęka - pomieszczenie na poziomie,,0";

4. Płock - pomieszczenie na poziomie,,-1" z dostępem schodami tub windą osobową;
5' Radom - pomieszczenie na 2 piętrze z dostępem do windy towarowej z poziomu ,,0'';

6. Siedlce - pomieszczenie na poziomie ,,0" (kitkustopniowe schody wejściowe do poziomu 
"o");

Manie 2:

Czy niezbędne jest outo z Windq, w zkiem widłowym i jakiej wielhości' np.15p, 30p ?

odpowiedź 2:

Spos b rozładowywania dostawy Zamawiaiący pozostawia w gestii Wykonawcy.

Ę^anie 3:

laka iest częstotliwość dostaw, np, l xtygodniu,1 x w miesiqcu?

odpowiedź 3::

Dostawy reatizowane są na zam wienia szczeg łowe. P[anowane.iest składanie zam wie raz w miesiącu, jednakże
przy Wysokich temperaturach nateży ticzyć się z dwukrotną dostawą W miesiącu.
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Pytanie 4:

Jakie jest minimum logistyczne przy jednorazowej dostawie , czy sq to i(ości paletowe, jednorodne ?

odpowiedź ł::
Nie możemy okreśtić minimu m przy jednorazowej dostawie z uwagi na brak dośWiadczenia w tym zakresie.
Przewidywane ilości wody w butelkach zostały okreś[one W tabeti zamieszczonej w opisie przedmiotu zamówienia'

Pytanie s:
Wodo transportowona jest na paletach euro' czy przygotowani sq Państwo no wymionę przy dostawie W stosunku 1:1

Iub jednorazowo na zakończenie obowiqzywanio umowy ?

odpowiedź 5:
Woda może być dostarczona na patecie, iednak musi być ona rozładowana w docelowym mieiscu. zamawia|ący nie
przewiduje konieczności pozostawi{nia pa[et.

Manie 6:
czy przy ewentuolnym brahu polet v,lyrożojq Poństwo zgodę na obciqżanie za niezwrócone palety euro?

odpowiedź 6:
Zamawia|ący nie wyraża zgody.

odpowiedź na pytanie nie stanowi modyfikac|i ogłoszenia.
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