SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa wody butelkowanej (gazowanej i niegazowanej) na potrzeby wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
CPV: 15981200-0 Gazowane wody mineralne
15981000-8 Wody mineralne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
a) naturalnej wody mineralnej niegazowanej, średniozmineralizowanej, w opakowaniach PET
o pojemności 0,5 l, 1,5 l, której suma składników mineralnych wody wynosi minimum 550 mg/l,
b) naturalnej wody mineralnej gazowanej, średniozmineralizowanej, w opakowaniach PET
o pojemności 0,5 l, 1,5 l, której suma składników mineralnych wody wynosi minimum 550 mg/l,
c) naturalnej wody mineralnej niegazowanej w opakowaniach szklanych zwrotnych o pojemności
0,33 l, niskosodowej, o ogólnej zawartości składników mineralnych powyżej 450 mg/l,
zawierającej co najmniej kationy: wapnia powyżej 80 mg/l, magnezu co najmniej 12 mg/l, typu
„Buskowianka Zdrój niegazowana” lub produkt równoważny. Równoważność z wodą mineralną
dotyczy składników mineralnych wchodzących w skład wody,
d) naturalnej wody mineralnej gazowanej w opakowaniach szklanych zwrotnych o pojemności
0,33 l, niskosodowej, o ogólnej zawartości składników mineralnych powyżej 450 mg/l,
zawierającej co najmniej kationy: wapnia powyżej 80 mg/l, magnezu co najmniej 12 mg/l, typu
„Buskowianka Zdrój gazowana” lub produkt równoważny. Równoważność z wodą mineralną
Buskowianka Zdrój dotyczy składników mineralnych wchodzących w skład wody,
e) wody niegazowanej źródlanej niskozmineralizowanej w opakowaniach PET o pojemności 5 l,
której suma składników mineralnych wody wynosi minimum 200mg/l,
w ilości ogółem określonej w tabeli:

1.

Ilość zamawianych
sztuk
PODSTAWOWA
OGÓŁEM

Ilość zamawianych
sztuk w ramach opcji
OPCJA
OGÓŁEM

Lp.

Przedmiot

Objętość
pojedynczego
opakowania

1

Woda mineralna - gazowana

0,5l

34136

15304

2

Woda mineralna niegazowana

0,5l

14748

8808

3

Woda mineralna - gazowana

1,5l

20044

1269

4

Woda mineralna niegazowana

1,5l

8866

308

5L

20

5

0,33l

2400

2400

0,33l

2760

2556

5

6

7

Woda niegazowana, naturalna
woda źródlana
woda niegazowana,
naturalna woda mineralna,
średniomineralizowana,
Buskowianka Zdrój lub
równoważna
(butelka szklana zwrotna)
woda gazowana,
naturalna woda mineralna,
średniomineralizowana,
Buskowianka Zdrój lub
równoważna
(butelka szklana zwrotna)

2.

3.

Woda powinna być świeża, wysokiej jakości, klarowna, nie powinna mieć oznak zmętnienia, bez
widocznych osadów na dnie opakowania:
a) smak i zapach – bezwonny i bez obcych posmaków;
b) zawartość metali i innych związków chemicznych zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych z dnia 31 marca
2011 r. (Dz. U. z 2011 roku nr 85, poz. 466);
c) woda pochodząca z udokumentowanych zasobów podziemnych o naturalnym stabilnym
składzie mineralnym;
d) w dniu dostawy do Jednostki, woda musi posiadać minimalny termin przydatności do spożycia
8 miesięcy, umieszczony na etykiecie każdej butelki;
e) woda winna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta.
Opakowanie wody:
butelki o pojemności 0,5 l, 1,5 l, 5 l powinny być wyprodukowane z tworzyw sztucznych nie
wchodzących w reakcje ze związkami mineralnymi rozpuszczalnymi w wodzie i posiadać atest
PZH o dopuszczeniu do kontaktu z żywnością;
b) na każdej butelce powinna być zamieszczona informacja o:
- nazwie producenta/dostawcy wraz z adresem,
- nazwie produktu,
- nazwie źródła, z którego pochodzi woda i zawartości składników mineralnych,
- pojemności,
- dacie przydatności do spożycia;
c) butelki szklane zwrotne powinny posiadać odkręcaną aluminiową nakrętkę (typu twist off) oraz
powinny być dostarczane w zbiorczych opakowaniach (skrzyniach/transporterach)
zabezpieczających je przed uszkodzeniem.
a)

4.

Butelki szklane i opakowania zbiorcze (skrzynia/transporter) podlegają wymianie. Za dostarczone
butelki szklane zwrotne oraz opakowania zbiorcze (skrzynię/transporter) wykonawca nie pobierze
kaucji. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru od Zamawiającego pustych butelek szklanych
i opakowania zbiorczego (skrzyni/transportera) przy realizacji dostaw częściowych.

5.

Zamawiający przewiduje, że minimalny zwrot butelek szklanych będzie wynosił nie mniej niż 90%
dostawy cząstkowej (za 10% liczby niezwróconych butelek dostawy cząstkowej wykonawca nie
będzie obciążał Zamawiającego).

6.

W przypadku braku zwrotu przez Zamawiającego szklanych butelek, zapłaci on wykonawcy
równowartość niezwróconych butelek, obliczoną jako różnica pomiędzy rzeczywistą liczbą
niezwróconych butelek a liczbą, która stanowi 10% liczby butelek, za którą wykonawca nie będzie
obciążał Zamawiającego, na podstawie cen podanych w Formularzu oferty wykonawcy.

7.

8.

Cechy dyskwalifikujące:
a) obce posmaki, zapachy, smak gorzki, kwaśny, stęchnięty, mdły,
b) zanieczyszczenia mechaniczne,
c) objawy psucia, zmętnienie, barwa inna niż bezbarwna,
d) uszkodzenia mechaniczne butelek, brak oznakowania, nieszczelność,
e) w przypadku wody gazowanej brak lub niedostateczne wysycenie dwutlenkiem węgla,
f) butelka wody mineralnej z tzw. „korkiem sportowym”.
Szczegółową ilość zamówienia, częstotliwość oraz lokalizację dostaw w podziale na Jednostki
określa załącznik nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

