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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/  

do Umowy nr CSIOZ/…../2020 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa naturalnej wody mineralnej i źródlanej wraz z urządzeniami 

do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.” 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) dostawę naturalnej wody średnio zmineralizowanej, niskosodowej niegazowanej 

w opakowaniach plastikowych 0,5 litra – 7 200 szt., 

b) dostawę naturalnej wody średnio zmineralizowanej, niskosodowej gazowanej 

w opakowaniach plastikowych 0,5 litra – 7 200 szt., 

c) dostawę wody naturalnej wysoko zmineralizowanej lekko nasycona CO2 w opakowaniach 

plastikowych 0,6 litra – 6400 szt., 

d) dostawę uniwersalnych kubeczków jednorazowych (do zimnych i gorących napojów, 

wykonane z propylenu posiadające atest PZH, pojemność: 200ml) w opakowaniach po 100 

szt. – 100 op., 

e) dostawę naturalnej wody źródlanej w opakowaniach plastikowych 18,9 litra – 720 szt., 

f) dostawę 8 urządzeń grzewczo-chłodzących (7 dużych, 1 małe) z możliwością zwiększenia 

o dodatkowe 2 urządzenia, zgłoszone według zlecenia Zamawiającego wraz 

z zamontowanymi, na jednym dużym urządzeniu, podajnikiem na uniwersalne kubeczki 

jednorazowe - dostawa kompletnych urządzeń i ich najem jest wliczony w cenę wody, 

g) dostawę 7 stojaków na wodę, w tym 3 stojaki na 8 butli, 1 stojak na 6 butli i 3 stojaki na 2 butle, 

dostawa stojaków i ich najem jest wliczony w cenę wody 

h) serwis techniczny w siedzibie Centrum, 

i) regularne bezpłatne zabiegi dezynfekujące i okamieniające urządzeń, o których mowa w lit. f – 

co najmniej 2 razy w roku. 

2. Naturalna woda mineralna i źródlana z potwierdzeniem certyfikatu HACCP, dopuszczona przez PZH. 

Termin przydatności do spożycia powinien być nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy do 

siedziby Zamawiającego. 

3. Naturalna woda mineralna gazowana w opakowaniach 0,5 litra wysokonasycona dwutlenkiem 

węgla powyżej 4000 mg CO2/l. 

4. Naturalna woda wysoko zmineralizowana magnezowo-wapniowa w opakowaniach 0,6 l (min. 

zawartość kationy: wapniowy (zawartość ok. 220 mg/l), magnezowy (zawartość ok. 131 mg/l), nisko 

nasycona CO2 

5. Na zamieszczonej na butelce etykiecie powinny znajdować się informacje dotyczące 

a) nazwy producenta wraz z adresem 

b) nazwy produktu; 

c) zawartość składników mineralnych; 

d) daty przydatności do spożycia; 

https://portal.abczdrowie.pl/wapn-ca
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6. Dostarczona woda w szczególności musi spełniać wymagania i normy oznaczone określone 

w poniższych przepisach: 

a) ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1541, z późn. zm.),  

b) ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2047),  

c) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód 

mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. z 2011 r., nr 85 poz. 466).  

7. Woda winna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta oraz winna być klarowna, 

nie powinna mieć oznak zmętnienia, bez widocznych osadów na dnie opakowania, o neutralnym 

zapachu i smaku. 

8. Naturalna woda mineralna i źródlana oraz uniwersalne kubeczki jednorazowe każdorazowo 

dostarczane do siedziby Zamawiającego we wskazane przez Zamawiającego miejsca, w terminie 3 

dni roboczych od złożenia zlecenia przez Zamawiającego. 

9. Umowa obowiązywać będzie od 2020-05-04 do dnia 2021-04-30. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany między poszczególnymi asortymentami tak, aby 

łączna wartość dostaw nie przekroczyła całkowitej wartości brutto w złotych wynagrodzenia 

zapisanego w Umowie. 

11. Dostawa urządzeń oraz każdorazowa dostawa wody ma być realizowana na koszt i transportem 

Wykonawcy do siedziby Zamawiającego: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. 

12. Dystrybutory wraz z dozownikami, stojaki, uniwersalne kubeczki jednorazowe (ilość opakowań 

zgodna z zamówieniem) powinny być dostarczone do siedziby Zamawiającego wraz z realizacją 

pierwszego zlecenia na dostawę wody. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania z siedziby Zamawiającego dystrybutorów i stojaków 

na własny koszt w terminie 14 dni od dnia zakończenia trwania umowy. 
 


