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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Załącznik nr 2 do umowy  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Dostawa wody w baniakach z jednorazowymi kubkami i dzierżawą dystrybutorów wody oraz stojaków na 

baniaki na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego 

Instytutu Badawczego 

Spis treści: 

1. Przedmiot zamówienia 

2. Wykaz lokalizacji/szacunkowe zapotrzebowanie 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

5. Zasady wykonywania dostaw 

1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wody źródlanej w baniakach 18,9 l wraz z kubkami 

jednorazowymi 

oraz dzierżawa dystrybutorów wody i stojaków na baniaki na potrzeby dla Narodowego Instytutu Kardiologii 

Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego w dwóch lokalizacjach ul. Alpejska 42 

oraz Niemodlińska 33 w Warszawie. 

 

2. Wykaz lokalizacji dystrybutorów wody i stojaków na terenie Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana 

kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytutu Badawczego: 

Nr. 

punkt

u 

Nazwa komórki 

organizacyjnej 
Lokalizacja 

Ilość 

dystrybu

torów 

Ilość 

stojaków 

Szacunkowa 

ilość op. 

kubków  

(1 op. 100 szt.) 

w ciągu 12 mc. 

Szacunkowa 

ilość 

baniaków 

(18,9 l) 

w ciągu 12 

mc. 

1. Dział Systemów 

Informatycznych  

(1 piętro) 

ul. Alpejska 42 1 2 0 105 

2. Oddział Intensywnej 

Terapii Kardiologicznej 

(parter) 

ul. Alpejska 42 1  170 180 

3. Punkt Przyjęć i Oddział 

Szybkiej Diagnostyki 

(parter) 

ul. Alpejska 42 1  30 30 
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4. Oddział Szybkiej 

Diagnostyki (parter) 
ul. Alpejska 42 1  30 25 

5. Poliklinika  

(1 piętro) 
ul. Alpejska 42 1 1 40 70 

6.  Oddział Diagnostyki 

Jednodniowej  

(1 piętro) 

ul. Alpejska 42 1 1 30 75 

7. Hol Główny  

(parter) 
ul. Alpejska 42 1 3 160 170 

8. Buro Projektów 

Strategicznych (parter) 
ul. Alpejska 42 1 1 0 35 

9. 
CWBK (parter) ul. Alpejska 42 1  0 5 

10. Zespół Poradni 

Przyklinicznych 

(parter) 

ul. Niemodlińska 33 1  60 90 

11. Zakład Epidemiologii 

Prewencji Chorób 

Układu Krążenia  

(2 piętro) 

ul. Niemodlińska 33 1  0 95 

12. Dział Zamówień 

Publicznych  

(3 piętro) 

ul. Niemodlińska 33 1  20 110 

13. Zespół Poradni 

Specjalistycznych  

(1 piętro) 

ul. Niemodlińska 33 3  20 205 

14. Zespół Poradni 

Przyklinicznych hol 

główny (parter) 

ul. Niemodlińska 33 1  40 105 

Razem 16 8 600 1300 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

a) Woda źródlana: 

 poddana procesom filtracji i napowietrzania; 

 dostarczana w atestowanych opakowaniach – baniaki 18,9l; 

 woda zdatna do spożycia przez okres nie krótszy niż 30 dni liczony do daty przydatności do spożycia; 

 woda powinna być klarowna, bez osadu na dnie baniaka, o neutralnym zapachu i  smaku; 

 każdy baniak  wody  źródlanej powinien  mieć  etykietę z następującymi informacjami: 

 producent; 
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 nazwa źródła z którego pochodzi woda; 

 skład: fizyko-chemiczny 

 sumę oznaczonych składników mineralnych 

 czytelną datę przydatności do spożycia 

 korki baniaków  winny być zabezpieczone jednorazowym zamknięciem 

 baniaki winny być dopasowane do urządzenia dozującego wodę. 

 od baniaków na wodę nie będzie pobierana kaucja. 

b) Dystrybutory: 

 posiadają aktualne świadectwo zdrowotne PZH 

 proste w obsłudze 

 wolnostojące (stać będą bezpośrednio na podłodze) 

 posiadać funkcję schładzania i podgrzewania wody, posiadać 2 kraniki (do zimnej i ciepłej wody) 

 mieć zainstalowane podajniki/ dyspensery kubków jednorazowego użycia 

 każdy dystrybutor musi być poddawany sanityzacji (profesjonalnemu czyszczeniu, dezynfekcji, 

ewentualnej wymianie elementów urządzeń dozujących, które mają styczność z wodą) co najmniej raz 

na pół roku. Usługa sanityzacji będzie potwierdzona protokołem (załącznik nr 5 do umowy) 

 8 sztuk stojaków na butle przeznaczonych do przechowywania od 3 do 4 butli 

 od stojaków i dystrybutorów nie będzie pobierana kaucja. 

 Stojak powinien być pionowy metalowy na 3 lub 4 baniaki z wodą o pojemności 18,9l 

c) Kubki jednorazowego użycia: 

 mają być dostarczone w opakowaniach po 100 sztuk; 

 powinny być kompatybilne z zainstalowanymi dyspenserami; 

 kubki jednorazowe mogą być: przezroczyste, białe lub brązowe o pojemności 200 ml.; 

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

 

4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

Dostarczona woda w szczególności musi spełniać wymagania i normy oraz oznaczenia określone w poniższych 

przepisach: 

 Ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r., o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2021 r. poz. 222 z 

późn. zm.); 

 Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) 

wraz z przepisami wykonawczymi; 

 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. 

sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011 r., 

z późn. zm.). 

 

 

Spełnianie powyższych wymagań musi być potwierdzone następującymi dokumentami: 

  Świadectwem Państwowego Zakładu Higieny zawierające ocenę i kwalifikację rodzajową 

 Decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego uznania wody, jako naturalnej wody mineralnej zgodnie z 

art. 34 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2022 poz. 2132) 

lub ocenę i kwalifikację rodzajową wody wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 
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 Certyfikatem Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), producenta lub 

Zaświadczeniem o wprowadzeniu i stosowaniu systemu HACCP, wydane przez jednostkę wdrażającą 

oraz potwierdzenie wdrożenia systemu HACCP wydane przez Państwowy Inspektorat Sanitarny. 

5. Zasady wykonywania dostaw 

1) Wykonawca zapewnia sukcesywne dostawy wody, określonej w punktach 2 i 3. 

2) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia bezpośrednio do każdego dystrybutora w  lokalizacjach 

Instytutu:  

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy: 

siedziba przy ul. Alpejska 42 oraz Zespół Poradni Specjalistycznych przy ul. Niemodlińskiej 33. 

3) Wykonawca będzie zobowiązany do sukcesywnej, co 2 tygodnie dostawy naturalnej wody źródlanej i 

kubków do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego w pkt. 2, w ilości zgodnej z aktualnym 

zapotrzebowaniem danego punktu dystrybucji. 

4)  W przypadku wcześniejszego zużycia wody Zamawiający dokona drogą elektroniczną dodatkowego 

zamówienia (w ramach zawartej umowy) w tym wypadku dostawa zostanie zrealizowana w dniu 

następnym, roboczym od dnia zgłoszenia.  Przy instalacji dystrybutorów i pierwszej dostawie baniaków 

będzie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy (załącznik nr 3 do umowy), który będzie podstawą do 

rozliczenia na koniec umowy. W przypadku zmiany ilości dystrybutorów, czy ilości baniaków 

przynależnych do danego punktu będzie każdorazowo sporządzany kolejny protokół. 

5) Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 

w dniu ustalonym w ostatnim protokole odbioru. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, jeśli 

nastąpi ona po godz. 14.00 – niezależnie od zaistniałych przyczyn opóźnienia dostawy. 

6) Przedmiot zamówienia zostanie rozładowany przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego 

miejscu, wraz z wniesieniem zamówienia do wnętrza obiektu:  

 przy ul. Alpejskiej 42, 04-628 Warszawa na poziom parteru oraz 1 piętra  

 przy ul. Niemodlińskiej 33: na poziom parteru, 1 piętra, 2 piętra, 3 piętra  

7) Wymiary pojazdu dostawczego winny być dostosowane do warunków komunikacyjnych dojazdu do 

miejsca składowania: ciasny skręt z ul. Michała Kajki w ulicę Alpejską, ciasny skręt z ul. Mieczysława 

Pożaryskiego w ulicę Niemodlińską. Zalecana długość samochodu nie powinna przekraczać ok. 8 m, a 

szerokość ok. 2 m. 

8) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych  

i prawnych oraz nienaruszający praw osób trzecich. 

9) Koszty dostawy i rozładunku w miejsce wskazane przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę i nie 

stanowią dla Wykonawcy podstawy do dodatkowych należności.  

10) W przypadku nieterminowej dostawy Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodbierania jej bez 

jakichkolwiek konsekwencji. 

11) Zamawiający wyznaczy osoby, które w dniu dostawy dokonają odbioru dostarczonego zamówienia.  

12) Każdy nieprawidłowy, uszkodzony bądź wadliwy towar zostanie zwrócony Wykonawcy, co zostanie 

potwierdzone na sporządzonym protokole reklamacyjnym (Załącznik nr 6 do umowy). 

13) Zamawiający w przypadku stwierdzonych wad jakościowych, awarii dystrybutora lub w przypadku 

dostarczenia przedmiotu zamówienia innego niż był zatwierdzony przez Zamawiającego, poinformuje 

Wykonawcę o stwierdzonej wadliwości, wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowany 

asortyment i uruchomi postępowanie reklamacyjne. Po stwierdzeniu zasadności reklamacji 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany towaru na wolny od wad, na własny koszt na 

przedmiot zamówienia zgodny z załącznikami niniejszej umowy, w terminie maksymalnie 2 dni 

roboczych od daty zgłoszenia pisemnego załącznik … do umowy 

14) Zamawiający w ramach umowy może zwiększyć/zmniejszyć ilość dystrybutorów w zależności od 

potrzeb, jeśli nie spowoduje to przekroczenia wartości umowy. Koszt kolejnych dystrybutorów będzie 

zgodny z formularzem asortymentowo-cenowym. 


