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Uczestnicy postępowania  

 

 

 

 

 

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 

pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 z późn. zm.) na dostawę wody mineralnej - średniozmineralizowanej niskosodowej 

-dla pracowników  Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości  w Lublinie. 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI  OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Pytanie.  
Od lat istnieje alternatywne rozwiązanie zapewnienia wody do picia, z którego korzystają np. Urząd 
Marszałkowski, Ministerstwo Skarbu Państwa, Szpital Bielański w Warszawie itd., obniżając znacznie  
wydatki na wodę oraz uwalniając powierzchnie zajmowana dotychczas  przez butle, palety i stojaki do 
wody. 
Czy w zapytaniu na dostawę wody, rozważaliście Państwo dzierżawę wygodniejszych i tańszych w 
użytkowaniu mobilnych dystrybutorów sieciowych i czy zmienione zostaną wymogi w SIWZ do złożenia 
naszej oferty? 
Doprowadzenie wody do miejsca ustawienia dystrybutorów oraz serwis zawarte jest w cenie i 
wykonywane przez naszą firmę, posiadamy również dystrybutory sieciowe z woda gazowana CO2. 
Związek chemiczny Bisfenol A (BPA) nie uwalnia się do wody w tym rodzaju dystrybutorów. 
Informacja o dystrybutorach w załaczniku i na stronie ww.ecovend.pl. 
-sanityzacja 0,00 
-wymiana filtrów 0,00 
-serwis 0,00 
-wykonanie instalacji 0,00 
-kubeczki jednorazowe 100szt. -6,00 zł/netto -dzierżawa miesięczna 65,00 zł netto/szt. 

 

Odpowiedź. 

Przedmiotowe postępowanie dotyczy jednorazowego zakupu wody mineralnej - 

średniozmineralizowanej niskosodowej - dla pracowników  Lubelskiej Agencji Wspierania 
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Przedsiębiorczości  w Lublinie. Potrzeba zakupu napojów profilaktycznych wynika z 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz.279). Przedmiotem postępowania nie jest dzierżawa ani 

dystrybutorów z wodą, ani innych temu podobnych urządzeń.  

Zamawiający nie zmienia Załącznika nr 1 do Zaproszenia do składania ofert-Opis przedmiotu 

zamówienia.  

 

Zatwierdził z upoważnienia 

Dyrektora LAWP w Lublinie 

Kierownik Oddziału Administracyjno-Kadrowego 

Monika Kwiatkowska 

 


