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        Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu     
0800-OP.2300.2.27.2021 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzedaży i dostawy wody naturalnej 
źródlanej, kubków jednorazowych oraz niegazowanej i gazowanej wody źródlanej w butelkach o małej 
gramaturze, a także wynajem elektrycznych urządzeń dozujących dla OR KRUS w Lublinie oraz 22 PT KRUS. 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań: 

 w obrębie sprzedaży i dostawy: 
- dostarczenie, rozładunek i odbiór pustych butli naturalnej niegazowanej wody źródlanej  

w butlach o pojemności od 18 do 20 litrów, maksymalna szerokość butli 29 cm, maksymalna 
wysokość butli 52 cm, waga brutto butli z wodą maksymalnie do 25 kg, przy pierwszej dostawie  
w ilości wymaganej przez Zamawiającego, następne dostawy wg. wskazań i zapotrzebowania 
Zamawiającego.   

- dostarczenie niegazowanej i gazowanej  naturalnej wody źródlanej  w butelkach o pojemności  
od 0,5 do 1,0 litra, przy pierwszej dostawie w ilości wymaganej przez Zamawiającego, następne 
dostawy wg. wskazań i zapotrzebowania Zamawiającego.   

- dostarczenie kubków jednorazowych w opakowaniach po 100 szt. przy pierwszej dostawie  
w ilości wymaganej przez Zamawiającego, następne dostawy wg. wskazań i zapotrzebowania 
Zamawiającego.   

 w obrębie usług: 
- wynajem i montaż elektrycznych urządzeń dozujących wodę, w budynkach Zamawiającego  

w ilościach wymaganych przez Zamawiającego, z możliwością zwiększenia ilości dystrybutorów 
Ponadto: 

- dostarczona woda musi spełniać normy i posiadać atesty wymagane prawem,  
- przydatność do spożycia nie krótsza niż 75 dni od dnia dostarczenia; 

 

Dostawa niegazowanej wody źródlanej do dystrybutorów 
Woda źródlana do dystrybutorów dostarczana będzie w butlach o pojemności 18 - 20 l, niegazowana, 
niskozmineralizowana lub średnio mineralizowana o zawartości składników mineralnych minimum  
350 mg/l. 
Woda źródlana będzie dostarczana od 1 czerwca do 30 września 2021 roku z możliwością wydłużenia 
okresu dostaw, w szacunkowej częstotliwości co dwa lub cztery tygodnie, według poniższych zasad: 
- dostawy wody odbywać się będą co dwa tygodnie do Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie oraz 

Placówek Terenowych w Biłgoraju, w Radzyniu Podlaskim oraz w Chełmie, w ilości wynikającej  
z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego; 

- dostawy wody odbywać się będą co cztery tygodnie do Placówek Terenowych w: Lubartowie, 
Piaskach, Puławach, Bełżycach, Kraśniku, Rykach, Kocku, Bychawie, Łęcznej, Opolu Lubelskim, Janowie 
Lubelskim, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim, Zamościu,  Białej Podlaskiej, Łukowie, Parczewie, 
Krasnymstawie oraz Włodawie., w ilości wynikającej z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego; 

- w razie konieczności zapewnienia dodatkowej liczby butli z wodą, dostawy wody odbywać się będą  
na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego; 

- dostawa realizowana będzie w terminie do dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania 
przez Zamawiającego; 

- za dostarczone butle z wodą Sprzedawca nie będzie pobierał kaucji. 
 

Dostawa niegazowanej i gazowanej  naturalnej wody źródlanej w butelkach 
Niegazowana i gazowana,  naturalna woda źródlana dostarczana w butelkach o pojemności od 0,5 do 1,0 
litra będzie dostarczana od 1 czerwca do 30 września 2021 roku z możliwością wydłużenia okresu dostaw,  
w szacunkowej częstotliwości co dwa lub cztery tygodnie, według poniższych zasad: 
- dostawy wody odbywać się będą co dwa tygodnie do Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie oraz 

Placówek Terenowych w Biłgoraju, w Radzyniu Podlaskim oraz w Chełmie, w ilości wynikającej  
z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, nie większych niż ilości wskazane przy pierwszej dostawie; 

- dostawy wody odbywać się będą co cztery tygodnie do Placówek Terenowych w: Lubartowie, 
Piaskach, Puławach, Bełżycach, Kraśniku, Rykach, Kocku, Bychawie, Łęcznej, Opolu Lubelskim, Janowie 
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Lubelskim, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim, Zamościu,  Białej Podlaskiej, Łukowie, Parczewie, 
Krasnymstawie oraz Włodawie, w ilości wynikającej z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, nie 
większych niż ilości wskazane przy pierwszej dostawie; 

- w razie konieczności zapewnienia dodatkowej liczby butelek z wodą, dostawy wody odbywać się będą  
na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego;  

- dostawa realizowana będzie w terminie do dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania 
przez Zamawiającego; 
 

Dostawa jednorazowych kubków plastikowych 
Jednorazowe kubki plastikowe o pojemności 200 ml - kubki białe, bez napisu, pakowane po 100 szt., 
dostawy  w ilości wynikającej z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, nie większych niż ilości wskazane 
przy pierwszej dostawie. 
 

Dzierżawa dystrybutorów 
Zamawiający będzie dzierżawił minimum 46 szt. dystrybutorów elektrycznych od 1 czerwca do 30 
września 2021 roku z możliwością wydłużenia okresu dzierżawy oraz możliwością zwiększenia ilości 
dzierżawionych dystrybutorów, dostosowanych do butli o pojemności 18 - 20 l z opcją podgrzewania  
i chłodzenia wody. 
Przekazane w dzierżawę dystrybutory zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego wraz  
z wniesieniem i zainstalowaniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywał dystrybutory w czystości poprzez regularne przeprowadzanie wymaganej 
sanityzacji oraz będzie utrzymywał dystrybutory w stałej gotowości do użytkowania poprzez wykonywanie 
koniecznych napraw i wymianę wadliwych dystrybutorów. 
Urządzenia dozujące wodę muszą posiadać aktualną sanityzację w okresie dzierżawy, potwierdzoną 
wizualną informacją na urządzeniu. Sanityzacje dzierżawionych dystrybutorów do wody muszą być 
przeprowadzane co najmniej raz na 6 miesięcy. Za przeprowadzoną, konieczną sanityzację Zamawiający 
nie będzie ponosił kosztów. 
 

Wykonawca, zobowiązany jest do wystawiania protokołów/pokwitowań w formie papierowej z każdej 
przeprowadzonej usługi dostawy lub odbioru przedmiotu zamówienia, z ilością wydanego towaru oraz 
ilością odebranych butli, w dwóch egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego  
i Wykonawcy), podpisane czytelnie przez pracownika Zamawiającego. Powyższe dokumenty stanowić 
będą podstawę rozliczenia miesięcznego.  
 

Opiekun Zamawiającego ma obowiązek poinformować obsługujących Zamawiającego kierowców  
o obowiązującym asortymencie, a kierowcy, dostarczający towar do Zamawiającego maja obowiązek 
dostarczenia towaru zgodnie z obowiązującą umową. 
 

Wymagania Zamawiającego: 
- transport i dostawa wody źródlanej, dystrybutorów dozujących wodę i kubków plastikowych odbywać 

się będą na koszt Wykonawcy; 
- każdy z dzierżawionych dystrybutorów musi posiadać znak zgodności CE, wymagany dla urządzeń 

elektrycznych; 
- z dostarczonymi dystrybutorami Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć instrukcję obsługi 

dystrybutorów w języku polskim; 
- dystrybutory dozujące wodę powinny być dostarczone, ustawione i uruchomione najpóźniej  

do dnia 01 czerwca 2021 r.; 
- dystrybutory dozujące wodę oraz butle powinny być odebrane po zużyciu zapasów wody przez 

Zamawiającego  najpóźniej 14 dni po zakończeniu świadczenia usług i dostaw (przewidywana data -  
14 października 2021r.), jeśli nie nastąpi przedłużenie okresu dostaw po stronie Zamawiającego. 
 

Warunki konieczne:       
Termin wykonania zamówienia :  -  1 czerwca 2021 – 31 maja 2022 r  
     w dni robocze Zamawiającego, w godzinach: 715 – 1430  

zgodnie z załącznikiem nr 4 do wzoru umowy 


