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SKMMU.086.21.22 
 Gdynia, 2022-07-05 
                                      
postępowanie: na zakup i sukcesywne dostawy naturalnej wody pitnej (źródlanej lub 
mineralnej – nisko lub średnio zmineralizowanej), w butelkach bezzwrotnych, 
plastikowych, o pojemności 0,5 l., 1,5 l. – gazowanej i niegazowanej) 
 
Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego 
postępowania wraz z ich treścią: 
 
Pytanie 1: W związku z aktualną inflacją na poziomie ponad 15% a w dłuższej perspektywie 
20% proszę o skrócenie trwania umowy do 12 miesięcy a przypadku braku takiej możliwości o 
zapisanie w umowie możliwości negocjacji warunków cenowych dwukrotnie w trakcie 
obowiązywania umowy. Brak takiej możliwości uniemożliwia prawidłową kalkulacje ceny 
sprzedaży, szczególnie w przypadku gdy dostawy do poszczególnych spółek maja zupełnie inny 
charakter a należy zastosować jedną uśrednioną cenę sprzedaży. 
Odpowiedzi: 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - nie wyraża zgody na skrócenie trwania 
umowy do 12 miesięcy. Natomiast wyraża zgodę na zapisanie w umowie możliwości negocjacji 
warunków cenowych dwukrotnie w trakcie obowiązywania umowy. 
PKP S.A. - nie wyraża zgody na skrócenie trwania umowy do 12 miesięcy. Wyraża zgodę na 
negocjacje cenowe dwukrotnie w  trakcie obowiązywania umowy. 
PKP TELKOL Sp. z.o.o. - nie wyraża zgody na skrócenie trwania umowy do 12 miesięcy. 
Natomiast wyraża zgodę na zapisanie w umowie możliwości negocjacji warunków cenowych 
dwukrotnie w trakcie obowiązywania umowy. 
 
Pytanie 2: W przypadku braku możliwości zmiany powyższych warunków proszę o możliwość 
zastosowania różnych cen sprzedaży dla poszczególnych spółek ze względu na bardzo różny 
charakter i koszt dostaw z uwzględnieniem możliwości negocjacji cen. 
Odpowiedzi: 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - nie dotyczy  
PKP S.A. - nie dotyczy. 
PKP TELKOL Sp. z.o.o. - nie dotyczy 
 
Pytanie 3: W związku z bardzo wysoką ceną palet Euro, na których transportowana jest woda 
(aktualnie 90 zł netto za szt.) proszę o wprowadzenie zapisów regulujących obrót paletami Euro 
(w załączniku przesyłam porozumienie paletowe) – brak zwrotu palety sprawia, w przypadku tak 
wysokiej ceny sprawia że cała transakcja jest nieopłacalna. 
Odpowiedzi: 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. – informuje, iż zwraca palety w 
uzgodnieniu z dostawcą, kwestie te uregulowane są odpowiednio w par. 4 ust. 7 projektu 
umowy.  
PKP S.A. - zwraca palety w uzgodnieniu z dostawcą, zgodnie z par. 4 ust. 7 projektu umowy.  
PKP TELKOL Sp. z o.o. - optuje za paletami zwracanymi dostawcy, zgodnie z par. 4 ust. 7 
projektu umowy.  
 
Pytanie 4: Proszę o wykreślenie z umowy możliwości zamawiania mniejszej ilości wody niż 1 
paleta, brak takiego zapisu sprawia, ze dostawy w postaci pół palety wody są nieopłacalne i 
wymagają zastosowania zdecydowanie wyższych stawek za dostawę a tym samym za wodę. 
Odpowiedzi: 
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PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - informujemy, iż nie wyrażamy zgody na 
wykreślenie z umowy dostawy pół palety wody. 
PKP S.A. - informujemy, iż nie wyrażamy zgody na wykreślenie z umowy dostawy pół palety 
wody. 
PKP TELKOL Sp. z o.o. – informujemy, iż nie wyrażamy zgody na wykreślenie z umowy 
dostawy pół palety wody. 
 
Pytanie 5: Proszę o szczegółowe określenie warunków dostaw w poszczególnych lokalizacjach, 
gdyż w niektórych lokalizacjach odbiorcy życzą sobie wnoszenia wody na poszczególne piętra – 
taka usługa oczywiście jest możliwa ale jest dodatkowo płatna.  
Odpowiedź: 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. – informujemy, że kwestie te 
uregulowane są odpowiednio w par. 4 ust. 6 projektu umowy. 
PKP S.A. - dostarczenie wody do miejsc wskazanych przez pracownika PKP S.A., także na 
wyższe piętra budynków, zgodnie z par. 4 ust. 6 projektu umowy. 
PKP TELKOL Sp. z o.o. – nie dotyczy, zgodnie z par. 4 ust. 6 projektu umowy. 
 
Pytanie 6: Czy istnieje możliwość obciążania Państwa kosztem palet EURO, na których 
transportowana jest woda? 
Odpowiedzi: 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. – informujemy, że nie wyrażamy zgody, 
ponieważ zwracamy palety w uzgodnieniu z dostawcą. 
PKP S.A. – informujemy, że nie wyrażamy zgody, ponieważ palety będą zwracane. 
PKP TELKOL Sp. z o.o. – informujemy, że optujemy za paletami zwrotnymi. 
 
Pytanie 7: W związku z trudną sytuacją na rynku kierowców -dostawców, powiązaną z wojną na 
Ukrainie, mogą występować wydłużone terminy realizacji dostaw - prosimy od wydłużenie 
terminu dostawy do 7 dni roboczych. 
Odpowiedzi: 
SKM Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - wyraża zgodę na wydłużenie terminu 
dostawy do 7 dni roboczych. 
PKP S.A. - wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 7 dni roboczych. 
PKP TELKOL Sp. z o.o. - wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 7 dni roboczych. 
 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji projektu umowy, termin składania 
i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
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