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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 10,  

70-784 Szczecin  

2. Nazwa nadana zamówieniu. 

„Dostawa wody pitnej dla pracowników Zamawiającego” 

3. Oznaczenie sprawy. 

ZP/DZT/1/2023 

4. Procedura udzielania zamówienia: 

Zamówienie sektorowe o wartości mniejszej niż progi unijne właściwe dla zamówień 

sektorowych. 

5. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będą wszelkie informacje o 

przedmiotowym postępowaniu. 

www.spad.szczecin.pl (zakładka Przetargi),  

Zapytania w sprawie przedmiotowego można składać pisemnie na adres 

poczta@spad.szczecin.pl najpóźniej do dnia 24.02.2023 r. 

6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o 

możliwości składania ofert częściowych. 

Przedmiot zamówienia:  

a) naturalna woda mineralna nasycona dwutlenkiem węgla (gazowana), 

średniozmineralizowana, w ilości: 

- butelki typu PET o pojemności 1,5 litra - 12 000 sztuk 

- butelki typu PET o pojemności 0,33 litra -  600 sztuk (Wariant I)  

lub o pojemności 0,5 litra  - 400 sztuk (Wariant II) 

b) naturalna woda mineralna nienasycona dwutlenkiem węgla (niegazowana), 

średniozmineralizowana w ilości: 

- butelki typu PET o pojemności 1,5 litra -   12 000 sztuk 

- butelki typu PET o pojemności 0,33 litra -   800 sztuk (Wariant I)  

http://www.spad.szczecin.pl/
mailto:poczta@spad.szczecin.pl
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lub butelki o pojemności 0,5 litra = 500 sztuk (Wariant II) 

       c) woda źródlana lub mineralna, niegazowana, niskozmineralizowana w butlach 18 - 19 l 

wraz z dystrybutorami w ilości: 

- butle z uchwytem w ilości: 1 000 szt. 

- oddanie do używania Zamawiającemu urządzeń do dystrybucji wody – 6 szt. 

- oddanie do używania Zamawiającemu pompek do wody – 11 szt. 

- oddanie do używania Zamawiającemu regałów na butle – 2 szt. (mieszczących jednorazowo 

96 szt. butli, które zostaną oddane do używania Zamawiającemu).  

Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji z okresem przydatności do 

spożycia deklarowanym przez producenta nie mniejszym niż 5 miesięcy od daty dostawy do 

magazynu Zamawiającego i spełniał wymagania: 

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód  

   mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 85, poz. 466), 

- ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2020  

   poz.2021). 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani udzielania zaliczek na poczet 

wykonania zmówienia. 

7. Termin wykonania zamówienia. 

Okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, warunki realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem 

umowy. 

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. 

Cena: 100 %. 

9. Termin składania i termin otwarcia ofert. 

27.02.2023 r. do godz. 12:00 

10. Miejsce składania i otwarcia ofert. 

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 10, 70-784 

Szczecin, Sekretariat w budynku biurowym na I piętrze w godz. 07:00-14:30. 

11. Termin związania ofertą. 

30 dni. 

12. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia. 

I. Wymagania związane z wykonaniem:  

a) cena oferty winna zawierać koszty transportu i rozładunku, 
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b) dostawy do magazynu SPA Dąbie przy ul. A. Struga 10 w Szczecinie, na podstawie 

zamówienia składanego przez Zamawiającego: 

- dostawy w zakresie butelek 1,5 litrowych (gazowanych i niegazowanych) przewidywane są 

sukcesywnie, w okresie od VI/2022 do IX/2022 r. W przypadku temperatur 

przekraczających 25
o
C Zamawiający zastrzega sobie prawo rozpoczęcia zamówienia tego 

asortymentu już w miesiącu maju br., 

- dostawy w zakresie butelek o poj. 0,33 litra (gazowanych i niegazowanych) lub butelek  

o poj. 0,5 litra – sukcesywnie przez cały okres realizacji zamówienia, 

- dostawy w zakresie butli 19 litrowych – sukcesywnie  

- jednorazową dostawę urządzeń do pobierania wody, 

c) termin realizacji poszczególnego zamówienia nie może przekroczyć 48 godzin od złożenia 

      zamówienia, 

d) Zamawiający będzie zwolniony z opłaty kaucji za urządzenia. 

13. Wykaz dokumentów potwierdzających spełniania wymogów określonych w ust. 6 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

a) aktualne świadectwo jakości zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny                          

(dołączyć do oferty). 

14. Załączniki 

Załącznik nr 1 Formularz oferty (wypełnione dołączyć do oferty) 

Załącznik Nr 2 Formularz cenowy oferty (wypełnione dołączyć do oferty) 

Załącznik Nr 3 Wzór Umowy na wodę pitną (wypełnione dołączyć do oferty) 

Załącznik Nr 4 Klauzula obowiązek informacyjny RODO (wypełnione dołączyć do oferty) 

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy (składane w związku z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 

833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie) – wykonawca. 

Załącznik Nr 6 -  Oświadczenie Wykonawcy (składane w związku z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 

833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie)  - podwykonawcy. 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

data i podpis Kierownika Zamawiającego 

 


