
L.p. Data: Pytania do dokumentów postępowania zakupowego Udzielona odpowiedź

1 14.01.2022

udostępnianie wyników badań na adres e-mail i w wersji papierowej, w 

terminie 7 dni od daty pobrania próbek(o ile rodzaj próbki nie wymaga 

dłuższego badania)" - zuwagi na różne lokalizacje, a tym samym różny 

terminrozpoczęcia badań od pobrania próbek chciałerm dopytać 

omożliwość zmodyfikowania zapisu i ewentualne wydłużenie go do9 dni 

(maksymalnie) czy 7 dni dotyczy dni roboczych? 

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu do 

9 kalendarzowych

2 14.01.2022

Od kiedy mają być pierwszepobory? Widzę tylko info: Harmonogramy 

badań na dany rok wobiektach będą przekazywane Wykonawcy do 20 

stycznia,harmonogramy wody basenowej po zaakceptowaniu przez 

właściwyorgan (Sanepid).

Od podpisania Umowy

3 14.01.2022

W umowie jest taki zapis: "Strona,która na skutek wystąpienia siły 

wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z 

Umowy będzieusprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub 

opóźnieniarealizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać 

będzie działanie siły wyższej i w takim zakresie, w jakimwywiązanie się 

tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub 

opóźnione działaniem siływyższej." Zastanawiam się, czy np. z powodu 

siły wyższejmogą nie zapłacić i chcieć zastosować zapis " 

będzieusprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub 

opóźnieniarealizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy".  Jak 

gorozumieć?

Za usługi wykopnane Zleceniodawca, dokonuje 

zapłaty zgodnie z Umową. W przypadku 

wykonania usługi Zamawiajacy jest zobowiazany 

do zapłaty. 

4 14.01.2022

Ten zapis też mi się nie podoba: "W przypadku, gdy zwyłącznej winy 

leżącej po stronie Wykonawcy wyniki badań będą nieprawidłowe lub nie 

będzie możliwościwykonania badań (np. nienależyty pobór 

próbek,zanieczyszczenie próbek) Zamawiający wymaga, aby nakoszt 

Wykonawcy wykonane zostało ponownie badania." to jak wyjdą wyniki 

zalezy od jakkości wody. W jakim przypadkutem zapis miał by 

funkcjonować? w każdym kiedy wyjdzie żleczy tylko kiedy wina jest po 

stronie laboratorium ( jakie gorodzaju to miała by być przyczyna?

Wynik samego badania wody nie jest podstawą 

do złozenia przez Zleceniodawcę reklamacji. 

5 14.01.2022

I ten: "Wykonawcazapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

30% (słownie: trzydziestu procent) dotychczasowo wypłaconego 

Wynagrodzeniabrutto Wykonawcy, w przypadku nieprawdziwego 

oświadczeniadotyczącego spełnienia warunku kryteriów oceny 

ofertweryfikowanych na podstawie oświadczenia na etapiepostępowania 

przetargowego" - jak to rozumieć? Co możnanieprawidłowo oświadczyć? 

Widzę np. Oświadczenieo akceptacji faktur w PDF przesyłanych drogą 

elektroniczną - 

Wszystkie dokumenty zawarte w załącznikach 

do oferty muszą być zgodne z prawdą, np.: 

oświadczenie o niezaleganiu z opłatami 

podatków CIT, VAT i ZUS, oświadczenie, iż w 

czasie trwania umowy, podmiot nieprzerwanie 

będzie rejestrowany w rejestrze „Biała Lista 

Podatników”, akredytacj PCA na wykonanie 

badań

6 14.01.2022

czy w załączniku Formularz cenowy dla pozycji 37 "w kierunku bakterii 

Legionella w oddziale" w rubryce cena za sztukę ma znaleźć się 

kompleksowa wycena badania 4 próbek z danego obiektu, czy 

jednostkowa cena za 1 próbkę wody w kierunku legionella? 

Odnośnie pozycji 37. Wycena ma dotyczyć 

poboru i  badania z 1 punktu poboru

7 14.01.2022

Drugie pytanie dotyczy wody do spożycia i parametru stężenie Kationów 

oraz stężenie anionów proszę o informację, jakie kationy i aniony mają 

zostać ujęte w tej pozycji oraz, czy wskazany parametr można zastąpić 

opracowaniem załącznika (bez akredytacji) w postaci bilansu jonowego 

wykonanego na podstawie akredytowany analiz wskazanych jonów?

Badania wody mają być zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 

grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi i 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 

listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim 

powinna odpowiadać woda w pływalniach. 

Laboratorium musi posiadać akredytacje PCA

Pytania od oferentów i udzielone odpowiedzi

Pobór i wykonania badań próbek wody dla hoteli  i jednostek należących do Grupy Kapitałowej PHH


