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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy wody naturalnej do Obiektów  Elbest sp. z o.o. w podziale na: 

Część A -  naturalnej wody średniozmineralizowanej  gazowanej i niegazowanej w oryginalnych opakowaniach 

producenta o pojemności  0,5 l PET,   

Część B -    naturalnej wody źródlanej w galonach o pojemności 18,9 l  wraz z nieodpłatną dzierżawą dystrybutorów  

     podgrzewająco – schładzających,   

zgodnie z poniższym: 

 

          

Część A  -  Naturalna woda średniozmineralizowana  niegazowana/gazowana w butelkach typu PET o poj.  

   0,5 l, 

1. Naturalna woda średniozmineralizowana niegazowana (nie nasycona dwutlenkiem węgla) i gazowana 

(nasycona dwutlenkiem węgla) o ogólnej zawartości soli mineralnych na poziomie od 500 mg/l do 1500 mg/l; 

2. Okres przydatności do spożycia (okres gwarancji) naturalnej wody średniozmineralizowanej wynosi co 

najmniej 6 miesięcy od daty dostawy;  

3. Naturalna woda średniozmineralizowana powinna być dostarczona w oryginalnych butelkach producenta typu 

PET o pojemności 0,5 l; 

4. Zamawiający nie dopuszcza dostawy wody w butelkach z tzw. korkiem sportowym; 

5. Nazwa handlowa naturalnej wody średniozmineralizowanej powinna znajdować się w wykazie opublikowanym 

w Obwieszczeniu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych, jako 

naturalne wody mineralne lub decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) o uznaniu wody za naturalną 

wodę mineralną;  

6. Opakowania zbiorcze – masa zgrzewki nie powinna przekroczyć 12 kg;  

7. Naturalna woda średniozmineralizowana powinna posiadać ocenę i kwalifikację rodzajową wody 

przeprowadzaną przez jednostkę naukową lub inny podmiot, które zostały upoważnione przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego; 

8. Realizacja zamówień cząstkowych w terminie do 5  dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. 

 

 

Część B - Naturalna  woda  źródlana w butlach o pojemności  18,9 l, 

1. Naturalna woda źródlana, o ogólnej zawartości soli mineralnych na poziomie od 50 mg/l do 500 mg/l; 

2. Naturalna woda źródlana powinna być dostarczona w oryginalnych butlach producenta z tworzywa 

sztucznego typu PET) o pojemności 18,9 l (± 0,2 l); 

3. Okres przydatności do spożycia (okres gwarancji) naturalnej wody źródlanej wynosi co najmniej 6 miesięcy 

od daty produkcji, jednak nie mniej niż 5 miesięcy od daty dostawy;    

4. Nie dopuszcza się opakowań zastępczych;  

5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (z wyłączeniem dystrybutorów);  

6. Cena jednostkowa zakupu naturalnej wody źródlanej obejmuje dzierżawę (na czas realizacji umowy)  

dystrybutorów chłodząco–grzewczych/dozowników ceramicznych na stojaku, do wskazanych przez 

Zamawiającego miejsc/ lokalizacji; 

7. Sanityzacja dystrybutorów chłodząco–grzewczych/ dozownika ceramicznego na stojaku, będzie  odbywać 

się nie częściej niż raz na 6 m-cy;  
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8. Realizacja zamówień cząstkowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia;  

9. Dystrybutory użyczone zostaną w ramach umowy bezpłatnie w ilości według poniższego zestawienia: 

a) Hotel Krynica – 4 szt., 

b) Hotel Wodnik – 6 szt., 

c) Hotel Sport – 4 szt., 

d) Hotel Wolin - 6 szt., 

e) Hotel Solina - 4 szt., 

f) Hotel Rychło - 2 szt., 

g) CSiR Krasnobród - 2 szt. 

 

Wymagania Zamawiającego: 

1. Etykieta wody musi zawierać informacje wymagane następującymi przepisami:  

  -        Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,  

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

          w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,  

        -     Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, 

wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U.2011 nr 85 poz. 466 z późniejszymi zmianami); 

2. Woda powinna spełniać wymogi techniczne i jakościowe określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r.  

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.) o bezpieczeństwie żywności i żywienia, dział II, rozdział 9 - naturalne 

wody mineralne, naturalne wody źródlane i wody stołowe oraz wydanych na jej podstawie aktach 

wykonawczych; 

9. Woda powinna spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r.  

w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U.2011 nr 85 poz. 

466 z późniejszymi zmianami); 

3. Wykonawca dostarczy wodę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

 


