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Załącznik nr. 1 
 

Warszawa, 21.01.2022r. 
 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
Lokalizacja i ilość dystrybutorów oraz szacunkowa ilość asortymentu w czasie trwania umowy. 

 

 
Dotyczy realizacji umowy na dostawę naturalnej wody źródlanej w butlach 18,9 l oraz dzierżawę dystrybutorów 
dla jednostek organizacyjnych Narodowy Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 i ul. Niemodlińskiej 3 
 
 

Numer 
punktu 

Nazwa komórki 
organizacyjnej 

Lokalizacja Ilość dystrybutorów 

Szacunkowa 
ilość op. 
kubków  
(1 op. 100 szt) 
w ciągu 12 mc. 

Szacunkowa ilość 
butli (18,9 l) 
ciągu 12 mc. 

1. Dział Systemów 
Informatycznych (1 piętro) ul. Alpejska 42 

1 0 120 

2. 
Klinika Intensywnej Terapii 
Kardiologicznej (parter) ul. Alpejska 42 

1 190 190 

3. Izba Przyjęć i Oddział 
Diagnostyki Jednodniowej 
(parter) ul. Alpejska 42 

2 45 80 

4. Poliklinika (1 piętro) ul. Alpejska 42 1 45 80 

5.  Oddział Diagnostyki 
Jednodniowej (1 piętro) ul. Alpejska 42 

1 45 80 

6. 

Hol Główny (parter) ul. Alpejska 42 
1 50 190 

7. 
Zespół Poradni 
Przyklinicznych (parter) ul. Niemodlińska 33 

1 15 80 

8. Zakład Epidemiologii 
Prewencji Chorób Układu 
Krążenia (2 piętro) ul. Niemodlińska 33 

1 5 110 

9.  Dział Zamówień 
Publicznych (3 pietro) ul. Niemodlińska 33 

1 20 120 

10. Zespół Poradni 
Specjalistycznych (1 piętro) ul. Niemodlińska 33 

3 50 250 

11. Zespół Poradni 
Przyklinicznych hol główny 
(parter) ul. Niemodlińska 33 

1 25 80 

12. Biuro Projektów 
Strategicznych (sala 
konferencyjna) ul. Alpejska 42 

1 5 80 

Razem 
15 495 1460 

 

 

1. Wymagania dotyczące wody: 

 Powinna być wyprodukowana zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami polskiego prawa 
żywnościowego; 

 posiadać certyfikat jakości PZH, zawierający ocenę i kwalifikację rodzajową (ważne w okresie trwania 
umowy); 

 być produkowana zgodnie z normą HACCP; 

 być przydatna do spożycia przez okres co najmniej 30 dni od daty dostawy. 
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2. Wymagania dotyczące butli: 

 butle o pojemności 18,9 l.; 

 butle winny posiadać atest PZH dopuszczający do stosowania ich w obrocie, w celach spożywczych, 

 na każdej butli winny znajdować się co najmniej następujące informacje: 
- nazwa i rodzaj produktu; 
- miejsce ujęcia wody; 
- nazwa i adres producenta; 
- pojemność; 
- skład fizykochemiczny; 
- nr partii i termin przydatności do spożycia; 

 korki butli winny być zabezpieczone zewnętrzną folia termokurczliwą; 

 butle winny być dopasowane do urządzeń dozujących wodę. 
 

3. Wymagania dotyczące dystrybutorów: 

 winny posiadać aktualne świadectwo zdrowotne PZH; 

 winny być fabrycznie nowe i sprawne technicznie, energooszczędne i proste w obsłudz; 

 winny być wysokie w wersji stojącej bezpośrednio na podłożu; 

 winny posiadać 2 kraniki (do zimnej i ciepłej wody); 

 winny mieć zainstalowane podajniki / dyspensery kubków jednorazowego użycia ; 

 każdy dystrybutor winien być poddawany sanityzacji (profesjonalne czyszczenie, dezynfekcja lub 
wymiana elementów urządzeń dozujących, które mają styczność z wodą) co najmniej raz na pół roku. 
Termin sanityzacji będzie uzgadniany każdorazowo z Zamawiającym i potwierdzany protokołem. 

 
4. Wymagania dotyczące kubków jednorazowego użycia: 

 winny być dostarczane w opakowaniach po 100 sztuk; 

 winny być kompatybilne z zainstalowanymi dystrybutorami; 

 kubek jednorazowego użycia winien być przezroczysty lub koloru białego o pojemności 200 ml.; 

 winny spełniać normy i wymagania wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        


