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 Nazwa zamówienia:  Dzierżawa dystrybutorów do wody oraz dostawa wody 
  

Oznaczenie sprawy: 560000/273/55/2019/ZAP 

 

WYJAŚNIENIE  
 

 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu (Zamawiający) udziela wyjaśnień1  

w odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 27.01.2020 r. 

oraz 28.01.2020 r. 

 
Pytanie nr I:  

 „Czy biorą Państwo pod uwagę dystrybutory podłączane do sieci wody?” 

  
Odpowiedź na pytanie nr I: 

  Nie, nie przewidujemy zaopatrywania dystrybutorów w wodę w sposób inny niż 

  wskazany w „Zapytaniu publicznym”. 

 

Pytanie nr II: 

  „Czy w zapytaniu na dostawę wody, rozważaliście Państwo instalację 

  wygodniejszych i ekologicznych dystrybutorów filtrujących wodę i czy zmienione 

  zostaną wymogi w SIWZ do złożenia naszej oferty?” 

 
Odpowiedź na pytanie nr II: 

  Nie, nie przewidujemy zmiany wymogów dotyczących sposobu realizacji 

  zamówienia na inne niż wskazane w „Zapytaniu publicznym”. 

 
 

                                            
1
  Działając zgodnie z pkt. 6.2 „Zapytania publicznego”. 
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Pytanie nr III: 

  „W nawiązaniu do zapytania ofertowego proszę o przesłanie zestawienia ilości 

  urządzeń przypisanych do poszczególnych Państwa lokalizacji wraz z ilością 

  odbieranej wody.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr III: 

  Zestawienie obiektów, w których zostaną zainstalowane dystrybutory wraz z podziałem 

  ilościowym znajdują się w „Formularzu cenowym” (modyfikacja „Formularza cenowego” 

  została dokonana odrębnym pismem i opublikowana w dniu 28.01.2020 r., na stronie, na 

  której zamieszczono ogłoszenie o postępowaniu). 

    

   Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę zostało wskazane w zmodyfikowanym 

  „Formularzu cenowym”. 

   Jednocześnie zaznaczamy, że ostateczne zapotrzebowanie na wodę będzie zależało 

   od bieżących potrzeb Zamawiającego i będzie określane w zamówieniach przesyłanych do 

  Wykonawcy. 

 Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu zakupienia innych niż 

wskazane w „Formularzu cenowym” ilości.   

 


