SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa niegazowanej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9l (+/- 0,1l) oraz dzierżawa
elektrycznych dystrybutorów dozujących wodę i stojaków na potrzeby wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie
CPV: 15981000-8 Wody mineralne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niegazowanej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9l
(+/- 0,1l) oraz dzierżawa elektrycznych dystrybutorów dozujących wodę i stojaków w ilości ogółem
wskazanej w tabeli:
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1. Dostawa wody
a) Woda źródlana do dystrybutorów dostarczana w butlach o pojemności 18,9l (+/- 0,1l) ma być
niegazowana, niskozmineralizowana lub średniozmineralizowana o zawartości składników
mineralnych minimum 350 mg/l.
b) Woda źródlana do dystrybutorów powinna odpowiadać wymogom określonym
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie naturalnych wód
mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. z 2011 roku nr 85, poz. 466).
c) Opakowania, w których będzie dostarczana woda źródlana, powinny posiadać atest PZH
dla opakowania, tj. butli o pojemności 18,9l (+/- 0,1l).
d) Na każdej butli muszą znajdować się następujące dane: nazwa produktu, nazwa i adres
producenta, pojemność, termin przydatności do spożycia, skład fizyko-chemiczny wody.
e) Butle o pojemności 18,9l (+/- 0,1l) powinny stanowić opakowania zwrotne i pasować do
dostarczonych urządzeń dozujących wodę.
f)
W dniu dostawy do Jednostki, woda musi posiadać minimalny termin przydatności do spożycia
3 miesiące, umieszczony na etykiecie każdej butli.
g) Za dostarczone butle z wodą, dystrybutory i stojaki Wykonawca nie będzie pobierał kaucji.
h) Cechy dyskwalifikujące:
 obce posmaki, zapachy, smak gorzki, kwaśny, stęchnięty, mdły,
 zanieczyszczenia mechaniczne,
 objawy psucia, zmętnienie, barwa inna niż bezbarwna,
 uszkodzenia mechaniczne butli, brak oznakowania butli, nieszczelność.
2. Dzierżawa dystrybutorów oraz stojaków do wody
a) Dostarczone w ramach zamówienia dystrybutory dozujące wodę (wolnostojące lub mini do
postawienia na szafce) muszą być elektryczne, posiadać system grzewczo-chłodzący
wyposażony w dwa krany (odpowiednio do wody zimnej i ciepłej).
b) Dystrybutory powinny spełniać wymagania w zakresie materiałów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością oraz posiadać znak zgodności CE, wymagany dla urządzeń
elektrycznych.
c) Przekazane w dzierżawę dystrybutory i stojaki zostaną dostarczone do każdej Jednostki
wraz z wniesieniem, zainstalowaniem oraz uruchomieniem urządzeń w miejscu i terminie
wskazanym przez Jednostkę. Przy instalowaniu urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do
realizacji pierwszego zamówienia na dostawę wody w butlach.

d)
e)
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Przy pierwszym zamówieniu wody każda Jednostka wskaże wielkość dystrybutora
(wolnostojący lub mini do postawienia na szafce).
Wykonawca będzie utrzymywał dystrybutory w czystości poprzez regularne przeprowadzanie
sanityzacji oraz będzie utrzymywał dystrybutory w stałej gotowości do użytkowania poprzez
wykonywanie koniecznych napraw.
Sanityzacja dzierżawionych dystrybutorów do wody będzie przeprowadzana raz na kwartał
w siedzibie Jednostki. Za przeprowadzoną sanityzację Jednostka nie będzie ponosiła kosztów.
W celu zapewnienia właściwego sposobu magazynowania butli, Wykonawca dostarczy stojaki
mieszczące minimum 3 butle o pojemności 18,9l (+/- 0,1l).

Szczegółową ilość zamówienia, częstotliwość oraz lokalizację dostaw w podziale na Jednostki
określa załącznik nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

