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Gdańsk, dnia 07.05.2019 r. 

 

 
Nr sprawy: ZP2/38/2019 

Pismo nr 2 

  

 

Wszyscy zainteresowani 

(strona internetowa Zamawiającego)  

 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Nazwa zadania: „Dostawa naturalnej wody źródlanej wraz z najmem dystrybutorów dla Gdańskiego 

Ośrodka Sportu” 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA 

 

Pytania z dnia 06.05.2019 r. 

 

Pytanie Wykonawcy Wyjaśnienia Zamawiającego 

Z podanych informacji wynika, że oczekują 

Państwo urządzeń grzewczo-chłodzących i 

gazujących wodę czyli system POU z drugiej 

zaś strony piszecie Państwo o butlach 5-cio 

galonowych czytaj 18,9 litra czyli system 

HOD. 

W przypadku HOD - butle 18,9 l nie ma 

urządzeń, które gazują wodę ale w przypadku 

POU są urządzenia gazujące wodę ale do tych 

urządzeń niepotrzebne są butle z wodą bo 

system ten przewiduje wpięcie się do sieci. 

 Proszę o informację jaki Państwa system 

interesuje? Być może planujecie zainstalować 

oba systemy co niektóre firmy praktykują. 
 

Gdański Ośrodek Sportu oczekuje dostawy 

dystrybutorów na butle 18,9l wyposażonych 

w min. 2 oddzielne funkcje: chłodzącą wodę 

i gazującą wodę. 

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 

do Zaproszenia. 

Proszę o informację czy dopuszczacie 

Państwo złożenie oferty na wodę 

średniozmineralizowaną? 

Czy wszystkie dystrybutory muszą posiadać 

funkcję gazu? 

 

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na 

wodę średniozmineralizowaną. 

 

TAK. Wszystkie dysrybutory muszą być 

wyposażone w minimum 2 oddzielne 

funkcje: chłodzącą wodę oraz 

gazującąwodę. 
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Jak często ma następować wymiana butli CO2 

po stronie wykonawcy 

Wymaga się, żeby butle CO2 były 

wymieniane w terminie do 4 dni roboczych 

od dnia zawiadomienia Wykonawcy o takiej 

potrzebie. Zamawiający zakłada zużycie 

wody w proporcjach 50% woda gazowana, 

50% woda niegazowana. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do 

Zaproszenia) poprzez zmianę zapisu w pkt. 2 (DYSTRYBUTORY DOZUJĄCE WODĘ) 

Było: 
Dystrybutory będą wyposażone w funkcje: grzewczo – chłodzącą oraz gazującą wodę. Uzupełnianie 

gazu po stronie Wykonawcy. 

Po zmianie: 

Dystrybutory będą wyposażone w minimum dwie oddzielne funkcje: chłodzącą wodę oraz 

gazującą wodę. Uzupełnienie gazu po stronie Wykonawcy. 

 

 

W związku z faktem, że wyjaśnienia treści Zaproszenia prowadzą do zmiany Opisu przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający wyznacza nowy terminy składania i otwarcia ofert tj. 09.05.2019r. 

godz. 10:30. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez 

zmian.  

Pozostałe zapisy Zaproszenia pozostają bez zmian. Zamawiający informuje, że wszelkie 

wyjaśnienia stają się integralną częścią Zaproszenia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

 
         DYREKTOR 

GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU 

/-/ Leszek PASZKOWSKI 

 

 

 

 

Załączniki: 

1 – zmodyfikowany załącznik nr 2 do Zaproszenia. 
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