
Zapytanie Ofertowe: str. 1

Warszawa, 08.03.2017 r.

nr sprawy: BAF-WZPL.251.126.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ NATURALNEJ WODY ŹRÓDLANEJ WRAZ

Z DZIERŻAWĄ I SANITYZACJĄ URZĄDZEŃ DOZUJĄCYCH WODĘ

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza 
do złożenia oferty na sukcesywną dostawę naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i sanityzacją 
urządzeń dozujących wodę.

1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Urząd Transportu Kolejowego
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134
tel.: (0‐22) 749 14 00, fax: (0‐22) 749 14 01
e‐mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl,
strona internetowa: www.utk.gov.pl

2 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

2.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują za pomoc poczty elektronicznej na adres 
zamowieniapubliczne@utk.gov.pl lub faksu – 22 749-14-01.

2.2 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem sprawy 
określonym w Zapytaniu Ofertowym.

3 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8, 
do niniejszego postępowania  nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.). 

4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wody źródlanej oraz dzierżawa i sanityzacja 
urządzeń dozujących wodę zgodnie z poniższymi wymaganiami:
Usługa polega na:
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4.1 sukcesywnej dostawie naturalnej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9 l, dostawie 
kubków plastikowych, dzierżawie dystrybutorów oraz ich sanityzacji w okresie obowiązywania 
umowy;

4.2 wydzierżawieniu 15 szt. dystrybutorów grzewczo – chłodzących dostosowanych do butli 
o pojemności 18,9 l. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe lub używane (w używanych 
dystrybutorach przed dostarczeniem ich Zamawiającemu winna być przeprowadzona 
sanityzacja);

4.3 dostarczeniu przekazanych w dzierżawę dystrybutorów wraz ze stojakami na butle wody oraz 
wniesieniu i zainstalowaniu ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w terminie 
3 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania.

Wymagania wobec przedmiotu zamówienia:
4.4 Zamawiający wymaga aby dostawa wody była 4 razy w miesiącu w Warszawie oraz 1 raz 

w miesiącu w pozostałych lokalizacjach Zamawiającego, wskazanych w tabeli w pkt. 4.18 
Zapytania ofertowego. 

4.5 Każdy dostarczony dystrybutor musi posiadać świadectwo/znak CE wymagany dla urządzeń 
elektrycznych dozujących wodę.

4.6 Dostarczana naturalna woda źródlana musi spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 
14 września 2016 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia objęty tekstem 
jednolitym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 149) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 
2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych(Dz.U. 2011 
nr 85 poz. 466).

4.7 Woda dostarczana będzie w opakowaniach zwrotnych o pojemności 18,9 litrów.
4.8 Zamawiający będzie miał prawo do zamówienia większej liczby butli (po wcześniejszym 

poinformowaniu Wykonawcy) oraz zmiany częstotliwości dostaw, bez konieczności zmiany 
umowy.

4.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dzierżawy dodatkowych dystrybutorów w dowolnym 
momencie w trakcie obowiązywania umowy.

4.10 Sanityzacja dystrybutorów wody, polegająca na wymianie wszystkich elementów dystrybutora 
wchodzących w bezpośredni kontakt z zimną wodą, umyciu i odkamienianiu zewnętrznej 
obudowy dystrybutora oraz dezynfekcji wewnętrznych i zewnętrznych elementów 
dystrybutora, przy użyciu środków posiadających atest PZH do kontaktu z żywnością odbywać 
się będzie minimum dwa razy w roku przez Wykonawcę.

4.11 Dystrybutory wody powinny posiadać opcję wyboru wody zimnej (o temp. 2-5 st. C) oraz 
wody gorącej (o temp. powyżej 70 st. C)

4.12 W dniu dostarczenia wody do siedziby i oddziałów Zamawiającego, woda musi posiadać 
minimalny 3 miesięczny okres przydatności do spożycia, umieszczony na etykiecie każdej 
butli. 

4.13 Wykonawca zobowiązuje się w okresie dzierżawy świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi 
polegające na nieodpłatnym serwisie dystrybutorów.

4.14 Dostawa wody odbywać się będzie do wskazanych pomieszczeń w Centrali Urzędu Transportu 
Kolejowego oraz jego Oddziałów Terenowych. 
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4.15 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji pomieszczeń, w ramach tej samej 
siedziby, bądź zmianę adresów dostaw w trakcie trwania umowy w ramach danego miasta, bez 
dodatkowych kosztów.

4.16 Zamawiający zastrzega, że zapłaci Wykonawcy tylko za faktycznie wykonane dostawy.
4.17 Zamawiający zastrzega, że ilości oraz częstotliwość dostaw podane w zapytaniu są tylko 

ilościami szacunkowymi.
4.18 Wykonawca dostarczać będzie towar na własny koszt i ryzyko w godzinach 9:00-15:00  oraz 

zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi:
Lp.

Miejsce przeznaczenia 
dostawy

Ilość 
butli w 
ramach 
dostawy

Ilość 
dystrybutor

ów

Ilość 
stojaków 
na butle

Częstotliwość 
dostaw

Ilość 
butli w 

miesiącu

Ilość 
butli w 
okresie 

12 
miesięcy

Ilość 
dostarczo

nych 
butli w 
okresie 

36 
miesięcy

1 Urząd Transportu 
Kolejowego w Warszawie; 
Al. Jerozolimskie 134, 02-

305

13 7 11 Co tydzień 52 624 1872

2 Oddział Terenowy UTK w 
Lublinie; ul. Okopowa 5, 20-

022 5 1 2 Co 2 tygodnie 10 120 360

3 Oddział Terenowy UTK w 
Krakowie; Rondo Mogilskie 

1, 31-516 3 1 1 Co 4 tygodnie 3 36 108

4 Odział Terenowy UTK w 
Katowicach; ul. 

Staromiejska 13a, 40-013 4 1 1 Co 4 tygodnie 4 48 144

5 Oddział Terenowy UTK w 
Gdańsku; ul. Strzelecka 7B, 

80-803 8 1 2 Co 4 tygodnie 8 96 288

6 Oddział Terenowy UTK we 
Wrocławiu; ul. Św. 

Antoniego 7, 50-073 4 1 1 Co 4 tygodnie 4 48 144

7 Oddział Terenowy UTK w 
Poznaniu; ul. Górecka 1, 60-

201 3 1 1 Co 2 tygodnie 6 72 216

Razem: 40 13 19 87 1044 3132

5 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

5.1 Zamówienie realizowane będzie przez 36 miesięcy od daty podpisania umowy lub 
do wyczerpania wartości umowy w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

6 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

6.1 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na Formularzu Ofertowym 
(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1).

6.2 Do oferty należy dołączyć:
6.2.1 świadectwo Państwowego Zakładu Higieny (PZH) zawierającą ocenę i kwalifikację 

rodzajową wody;
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6.2.2 atest PZH o dopuszczeniu do obrotu produktami spożywczymi butli, w których będzie 
dostarczana woda.

6.3 Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy 
dołączyć do Oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną notarialnie.

7 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

7.1 Ofertę należy złożyć w terminie do 17 marca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego przy 
Al. Jerozolimskie 134 w Warszawie, Kancelaria Główna, 12 piętro. Ofertę należy w kopercie 
oznaczonej dopiskiem „BAF-WZPL.251.126.2017 Oferta na dostawę wody źródlanej” 

7.2 Dopuszczalne jest złożenie w wyżej wymienionym terminie skanu oferty pocztą elektroniczną 
na adres zamowieniapubliczne@utk.gov.pl. W takim przypadku należy w temacie wiadomości 
wpisać „BAF-WZPL.251.126.2017 Oferta na dostawę wody źródlanej”.

8 KRYTERIA OCENY OFERTY, TRYB OCENY, SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

𝑲𝑪=
𝑪𝑵
𝑪𝑩 × 𝟏𝟎𝟎

gdzie:

KC – liczba punktów przyznanych za kryterium ceny,
CN – najniższa cena brutto spośród złożonych i ważnych ofert,
CB – cena brutto badanej oferty.

8.1 Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu 
ofertowym.

8.2 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował się kryterium najniższej ceny.
8.3 Cenę za przedmiot zamówienia - Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym stanowiący 

załącznik 1 do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należytego podatku VAT dla całości zamówienia. Wykonawca może 
zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmieniać po złożeniu oferty. Cena 
powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 
w szczególności koszty dostawy.

9 INNE INFORMACJE:

9.1 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9.2 W przypadku wątpliwości co do w/w informacji składanych przez Wykonawców 

w postępowaniu, Zamawiający może zastosować instytucję wezwania do wyjaśnień 
co do treści złożonej ofert.

9.3 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
9.4 Termin ważności oferty: 30 dni.
9.5 Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
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10 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE:

10.1 Faktury będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu za miesiąc, w którym realizowane 
było zamówienie.

10.2 Płatność faktury nastąpi w terminie 21 dni liczony od daty przedłożenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.

10.3 Kary umowne w wysokości 10% wartości zamawianej dostawy, za każdy dzień opóźnienia 
w dostawie.

10.4 Ceny ustalone w formularzu ofertowych, stanowiącym załącznik nr 1 będą niezmienne przez 
cały okres obowiązywania umowy.

10.5 30 dniowy termin wypowiedzenia.

11 ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz Ofertowy (załącznik nr 1).

MAŁGORZATA KALATA
DYREKTOR BIURA 

ADMINISTRACYJNO-
FINANSOWEGO

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./
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