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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa naturalnej wody źródlanej wraz z najmem urządzeń dozujących 

wodę (dystrybutorów).  

Zamawiający wymaga, aby woda:  
a. była źródlana, niegazowana, niskozmineralizowana;  

b. posiadała świadectwo wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład 

Higieny zawierające ocenę i kwalifikację rodzajową; dostarczana woda musi spełniać wymagania 

określone w rozporządzeniu 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); 

c. była zdatna do spożycia w okresie minimum 3 miesięcy od dnia dostawy;  

d. była dostarczana w oryginalnych zwrotnych butlach o pojemności 18,9 litra; Butle muszą być 
hermetycznie zamknięte, z etykietą nakładaną na korek i nieusuwalną do pierwszego otwarcia 

opakowania;  

e. Zamawiający przewiduje dostawy wody w ilości do 1554 szt. Zamawiający zastrzega możliwość 
zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia o 20%. 

f. Dostawy wody odbywać się będą bezpośrednio do każdego z wyznaczonych, w godzinach od 7:00 do 

15:00. Zamawiający przekaże wykaz punktów, gdzie należy dostarczyć dystrybutory.  

g. Transport i rozładunek wody w butlach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego należy do 
obowiązków i na koszt Wykonawcy.  

 

DYSTRYBUTORY DOZUJĄCE WODĘ: 
1. Wykonawca wynajmie na okres obowiązywania urządzenia dozujące w ilości 22 szt. Zamawiający 

wymaga, aby urządzenia dozujące posiadały aktualny atest higieniczny wydany przez Narodowy 

Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, były czyste, estetyczne i bez uszkodzeń. 
2. Dystrybutory będą wyposażone w minimum 2 oddzielne funkcje: chłodzącą wodę oraz gazującą 

wodę. Uzupełnianie gazu po stronie Wykonawcy. 

3. Wymaga się bezpłatnej naprawy lub wymiany zainstalowanych dystrybutorów, których konieczność 

wynika z normalnego ich zużycia lub prawidłowej eksploatacji - w terminie 3 dni roboczych od dnia 
zawiadomienia Wykonawcy o takiej potrzebie, oraz wykonywania sanityzacji wynajmowanych 

urządzeń co 6 miesięcy, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego w których umieszczone 

zostaną urządzenia.  
4.  Zamawiający wymaga stojaków o wysokości minimum 60 cm, ustawianych bezpośrednio na 

podłodze.  

5. Po zakończeniu umowy, Wykonawca odbierze dystrybutory na własny koszt. 

6. Przygotowanie protokołów dostarczenia i odbioru dystrybutorów po stronie Wykonawcy. 

 

WYKAZ OBIEKTÓW - MIEJSCE DOSTAWY 

LP Obiekt/ miejsce dostawy Dystrybutor 
Ilość 

butelek 

1 Obiekty GOS 16 554 

2 Kąpieliska morskie 6 392 

3 Imprezy GOS 0 608  

RAZEM 22 1554 

 

A. OBIEKTY GOS 

Zamawiający będzie składał comiesięczne zapotrzebowanie na wodę. Wykonawca zobowiązuje się do 

dostarczenia wody w terminie do 4 dni od złożonego zamówienia. 
Miejsce dostawy: ul. Zielonogórska 4, w godzinach od 7:00 do 15:00, po uprzednim kontakcie 

telefonicznym. 

Okres dostawy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku 
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B. KĄPIELISKA MORSKIE 

Zamawiający będzie składał zapotrzebowanie na wodę według bieżących potrzeb. Wykonawca 
zobowiązuje się do dostarczenia wody w terminie do 4 dni od złożonego zamówienia. 

Miejsce dostawy: Przystań żeglarska Tamka, ul. Tamka 17, 80-627 Gdańsk, w godzinach od 7:00 do 

15:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym. 
Okres dostawy: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku 

 

C. IMPREZY GOS 

Zamawiający będzie składał zapotrzebowanie na wodę według bieżących potrzeb. Wykonawca 

zobowiązuje się do dostarczenia wody w terminie do 4 dni od złożonego zamówienia. 
Miejsce dostawy zostanie wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 4 dni przed planowaną dostawą, 

w godzinach określonych przez Zamawiającego. 

Okres dostawy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku 

 

 


