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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

A. Przedmiot zamówienia 
Kod CPV34144212-7 Cysterny do transportu wody  

  
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu i dystrybucji 

wody pitnej zwanej również „pojazdem”, o n/w parametrach:  

1. Cysterna do przewozu i dystrybucji wody pitnej powinna być wyposażona w:  
• zbiornik na wodę zamontowany na przyczepie ciągnikowej jednoosiowej,  

• światła drogowe i instalację elektryczną umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych,  

• zaczep do transportu ciągnikiem rolniczym,  

• koło zapasowe,  

• schowek na węże.  

2. Cysterna do przewozu i dystrybucji wody pitnej powinna spełniać następujące warunki:  
• możliwość transportu (kołowego) oraz magazynowania wody spożywczej,  

• objętość zbiornika 2,5 m3,  
• zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej,  

• kształt zbiornika okrągły lub eliptyczny,  

• wszystkie części stykające się z wodą wykonane z materiałów odpornych na korozję,  

• wykonana w kolorystyce niebiesko - srebrnej,  

• zbiornik wykonany z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą spożywczą, tj. powinien posiadać 

atest PZH,  

• wyposażona w higieniczne punkty do pobierania wody, tj. do zbiornika - wlew   i ze zbiornika – zawór 

czerpalny (kurki czerpalne, minimum 3 sztuki) wlew do zbiornika i zawór czerpalny posiadający trwałe 

i szczelne zamknięcie,  

• węże i inne elementy stanowiące wyposażenie cysterny wykonane z materiałów dopuszczonych do 

kontaktu z wodą spożywczą. Węże i inne elementy przechowywane w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem z zewnątrz,  

• rama oraz elementy nośne wykonane ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej,  

• powierzchnia zewnętrzna zbiornika wykończona techniką mazerowania,   

• zbiornik powinien posiadać izolację termiczną na całej powierzchni,      

• do włazu górnego zbiornika zamontowane dojście np. w postaci drabinki,          

• wyposażona w wodowskaz napełnienia wodą zbiornika,   

• właz oraz skrzynka z kranikami pobierczymi musi posiadać zamknięcie za pomocą klucza.    

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca umieści na cysternie trwały napis w kolorze niebieskim 

o następującej treści:   

„WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.  
UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE PO PRZEGOTOWANIU”.  

4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca umieści na cysternie trwałe logo ZWKiUK.  

5. Obowiązujący znak graficzny w formie plików graficznych oraz księgi znaku Wykonawca otrzyma po 

podpisaniu umowy. 

6. Cysterna musi posiadać wymagane dokumenty dopuszczające do poruszania się po drogach 

publicznych oraz dokumenty umożliwiające rejestrację w wydziale komunikacji.  

 

B. Istotne warunki zamówienia:  
• realizacja przedmiotu umowy pod względem jakościowym i ilościowym, zostanie potwierdzona 

protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony,  



• przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony oraz nieobciążony prawami 

podmiotów trzecich,  

• wymagany okres gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (wg wzoru 

Wykonawcy):  

- gwarancja mechaniczna na okres min. 24 miesięcy;  

- gwarancja antyperforacyjna na okres min. 60 miesięcy;  

 

C. Termin realizacji zamówienia: dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie do 60 dni od daty 

podpisania umowy.   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 


