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Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert
– Opis przedmiotu zamówienia

RPO.IV.KK.2621/161/2020

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody źródlanej w butlach wraz z dzierżawą
dystrybutorów i stojaków pod butle oraz dostawa kubków plastikowych na potrzeby
Beneficjentów Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Wykonawca
załączy do oferty świadectwo Państwowego Zakładu Higieny zawierające ocenę/analizę
i kwalifikację rodzajową oferowanej wody oraz informację o zawartości składników
mineralnych w oferowanej wodzie.
1. Siedziba Zamawiającego: ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin. Przy siedzibie
znajduje się parking, dostawy wody będą realizowane na poziomie -1 (niski parter).
2. Dostawy będą realizowane od 04 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
3. Pojemność butli: około 19 L.
4. Ilość Urządzeń (dystrybutorów): 4 szt.
5. Ilość stojaków na butle: 12 szt.
6. Cykl dostaw: co 2 tygodnie (lub inaczej na podstawie zamówienia)
7. Ilość zamawianych butli: 16 szt. (lub inaczej na podstawie zamówienia)
8. Naturalna woda w butlach o pojemności ok 19 L musi spełniać poniższe wymogi:
a) woda źródlana, niegazowana, średnio lub niskozmineralizowana;
b) woda musi posiadać świadectwo Państwowego Zakładu Higieny zawierające
ocenę/analizę i kwalifikację rodzajową;
c) okres przydatności do spożycia w momencie dostawy, nie krótszy niż 3
miesiące;
d) wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 31 marca 2011 r.
(Dz. U. z 2011 nr 85 poz. 466) w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód
źródlanych i wód stołowych;
e) powinna być czysta bakteriologicznie, wolna od zanieczyszczeń.
9. Butle plastikowe na wodę muszą posiadać atest PZH dopuszczający do używania w
obrocie w celach spożywczych.
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10. Na zamieszczonej na butli etykiecie powinny znajdować się informacje dotyczące
minimum:
− nazwy producenta/dostawcy wraz z adresem;
− miejsce ujęcia wody;
− nazwy produktu;
− daty przydatności do spożycia.
11. Wykonawca zapewni do użytku przez Zamawiającego 4 szt. dystrybutorów do wody o
wysokości około 90-100 cm. Dystrybutor powinien posiadać dwa krany (od wody
zimnej i wody ciepłej). Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia sanityzacji
dystrybutorów min. 2 razy podczas trwania umowy.
12. Dystrybutory muszą być sprawne technicznie i nie powinny nosić wyraźnych śladów
użytkowania.
13. Dystrybutory muszą zapewnić schładzanie wody do 5°-10°C oraz podgrzewanie wody
do 90°C.
14. Wykonawca ponadto powinien dostarczyć 12 stojaków do przechowywania butli z
wodą (każdy na min. 3 butle, nie większy niż na 4 butle wody).
15. Zamawiający przewiduje miesięczne zużycie wody na około 35 butli. (Podana liczba
butli stanowią szacunkową ilość butli zamawianych przez Zamawiającego w okresie
obowiązywania umowy i służy jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu
zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje w żaden sposób, że podane ilości zostaną
osiągnięte w okresie trwania umowy).
16. Wykonawca uzupełnia zapas wody min. raz na dwa tygodnie lub częściej. O potrzebie
kolejnej dostawy Zamawiający powiadomi telefonicznie/mailowo. Dostawa wody
powinna być zrealizowana na drugi dzień roboczy od dnia otrzymania zgłoszenia przez
Wykonawcę.
17. Koszt dostawy wody powinien być wliczony w cenę butli.
18. Dostawa kubków plastikowych odbywać się będzie raz w miesiącu w ilości 100 szt.
(pojemność kubka 200 ml). Cena kubków powinna być wliczona w cenę wody.
19. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnych napraw zainstalowanych dystrybutorów
wynikających z ich normalnego użytkowania.
20. Zamawiający dokona zapłaty przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
21. Faktura VAT będzie wystawiona w następujący sposób:
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Dane nabywcy:
Województwo Lubelskie
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
NIP 712-290-45-45
Dane odbiorcy:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie,
ul. Wojciechowska 9 a, 20-704 Lublin.
22. Adresem korespondencyjnym (do przekazywania FAKTUR, pism itp.), jest adres
Lubelskiej
Agencji
Wspierania
Przedsiębiorczości
w
Lublinie,
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.

