
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa wody źródlanej oraz kubków 

plastikowych, wraz z dzierżawą 3 szt. dystrybutorów na wodę w okresie 24 miesięcy dla Szpitala 

Czerniakowskiego sp. z o.o. przy ulicy Stępińskiej w Warszawie.  

Usługi objęte niniejszym zamówieniem realizowane będą przez okres 24 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że wcześniejsze wyczerpanie kwoty określonej w formularzu 

ofertowym skutkuje wcześniejszym rozwiązaniem umowy.  

Opis szczegółowy:  

Dostawa wody źródlanej oraz kubków plastikowych, wraz z dzierżawą 3 szt. dystrybutorów 

na wodę a także ich sanityzacją w szacunkowej ilości:  

ZAKUP: 

1. Woda w butlach 18,9 l – 19 l – szacunkowa ilość butli w okresie miesięcznym – 20 sztuk.  

Dostawa butli z wodą do siedziby Szpitala minimum 2 razy w miesiącu.  

 

2. Kubki plastikowe 200 ml (120 opakowań) – szacunkowa ilość kubków jednorazowych 

w okresie miesięcznym – 500 sztuk (5 opakowań). 

DZIERŻAWA – 24 miesiące:  

1. Dzierżawa dystrybutorów z uchwytami na kubki w ilości 3 szt. – Dystrybutory dozujące 

wody muszą posiadać uchwyty na kubki jednorazowe.  

SANITYZACJA:  

1. Sanityzacja 3 dystrybutorów 4 razy przez okres 24 miesięcy – sanityzacja raz na pół roku  

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa naturalnej wody w butlach zwrotnych 

o pojemności 18,9 l – 19 l, kubków plastikowych o pojemności 200 ml pakowanych po 100 szt. 

i dzierżawa 3 dystrybutorów z uchwytami na kubki przystosowanych do postawienia bezpośrednio 

na podłodze, bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów podwyższających, oraz sanityzacja 

wspomnianych dystrybutorów (urządzeń grzewczo-chłodzących).  

Naturalna woda w butlach o pojemności 18,9 l - 19 l, jako produkt musi spełniać niżej 

wymienione wymogi:  

• ma być źródlana, niegazowana, nisko lub średnio zmineralizowana,  

• woda musi posiadać świadectwo Państwowego Zakładu Higieny zawierające ocenę i kwalifikację 

rodzajową (ważną w okresie trwania umowy),  

• okres przydatności do spożycia w momencie dostawy nie może być krótszy niż 3 miesiące,  



• musi spełniać szczegółowe wymagania w zakresie badań, kwalifikacji rodzajowej, zasad higieny 

w procesie produkcji i obrocie oraz znakowania, podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód 

źródlanych i wód stołowych (Dz. U. z 2011 roku nr 85 poz. 466).  

• woda powinna być czysta bakteriologicznie, wolna od zanieczyszczeń (rdza, osad, piasek)  

  Butle plastikowe na wodę muszą posiadać atest PZH dopuszczający do używania w obrocie, 

w celach spożywczych. Na każdej butli muszą znajdować się co najmniej następujące dane: nazwa 

i rodzaj produktu, miejsce ujęcia wody, nazwa i adres producenta, pojemność, skład fizykochemiczny 

wody, numer partii, termin przydatności spożycia. Dostarczane butle winny być czyste.  Korki butli muszą 

być zabezpieczone zewnętrzną folią termokurczliwą. Butle muszą być dopasowane do urządzeń 

dozujących wodę. Dystrybutor musi być urządzeniem elektrycznym zasilanym 230 V. Dystrybutory 

muszą zapewniać schładzanie wody do temperatury 5°C – 10°C, oraz podgrzewanie wody 

do temperatury  90 stopni Celsiusa. Dystrybutory dozujące wodę muszą być sprawne technicznie. 

Dystrybutory nie powinny posiadać widocznych śladów użytkowania. Na każdym dystrybutorze musi 

być umieszczona skrócona instrukcja obsługi. Woda źródlana i urządzenia (dystrybutory) oraz stojaki 

winny być dostarczone w miejsca wskazane przez zamawiającego na terenie placówki. 

Woda winna być dostarczona przez Wykonawcę wg potrzeb i uzgodnień                         

z Zamawiającym. Wykonawca co 6 miesięcy winien dokonać sanityzacji dystrybutorów. 

Razem z dostawą wody Wykonawca winien dostarczyć kubki jednorazowe- wg potrzeb i uzgodnień 

z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnych napraw zainstalowanych dystrybutorów 

wynikających z ich normalnego używania. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wodę własnym 

transportem i sprzętem ułatwiającym rozładunek do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń 

poszczególnych odbiorców (koszt dowozu w cenie). Wykonawca jest zobowiązany do odbioru 

opróżnionych butli własnym środkiem transportu na swój koszt i ryzyko. Zamawiający dopuszcza zmianę 

lokalizacji dystrybutorów.  Zamawiający jest zwolniony z obowiązku wniesienia kaucji za butle 

oraz za dystrybutory do wody. Dostawy wody następować będą co dwa tygodnie a ich ilość będzie 

uzależniona od potrzeb Zamawiającego. Usterki, awarie urządzeń grzewczo-chłodzących Wykonawca 

będzie usuwał na swój koszt przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi, oraz części. Konserwacja urządzeń 

spoczywa po stronie wykonawcy. Wyznaczenie miejsc i ich przygotowanie do podłączenia urządzenia 

spoczywa na Zamawiającym. Wykonawca nie jest obciążany kosztami zużycia energii elektrycznej 

za działanie urządzeń w trakcie trwania umowy. 

 

_________________, dnia ___/___/2021 r. 

______________________________________ 
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elektroniczny) 


