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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

  

  

1. Przedmiotem zamówienia jest :  

  

  

„Dostawa artykułów żywnościowych  

do stołówki Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu na rok 2022- 

 PAKIET NR 2”  

  

2. Opis przedmiotu zamówienia  

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu  

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu.  

2) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie po podpisaniu umowy , w terminie od dnia 

01 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. Zamówienia częściowe składane będą 

telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu poprzedzającym planowaną 

realizację dostawy, w ilościach i asortymencie według zapotrzebowania. W okresie ferii,  

wakacji szkolnych oraz innych trudnych do przewidzenia okresach zawieszenia pracy 

stołówki szkolnej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość spadku  dostaw artykułów 

żywnościowych do zera.  

3) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać we własnym zakresie i na własny koszt  

artykuły żywnościowe stanowiące przedmiot zamówienia do wskazanych przez 

Zamawiającego pomieszczeń w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

Ziemi Dobrzyńskiej, Nadróż 1, 87-515 Rogowo.  

4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia z 

zachowaniem następujących wymagań:  dostarczane artykuły żywnościowe muszą:   

a) być dopuszczone do sprzedaży, nie wskazywać oznak nieświeżości lub zepsucia, być 

bez śladów uszkodzeń mechanicznych, w pierwszym gatunku, świeże, o dobrym smaku, 

o odpowiednim okresie przydatności do spożycia dla danego artykułu,  

b) być dostarczane w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach producenta, które 

będą posiadać nadrukowaną informacje o nazwie artykułu (składzie), informacje w 

sprawie producenta (nazwie), terminem przydatności do spożycia oraz 
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gramaturze/pojemności; opakowania muszą posiadać zabezpieczenia stosowane przez 

producenta;  

c) spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu 

zawarte w Polskich Normach,  

d) posiadać właściwe atesty, certyfikaty,  

e) w przypadku roślin okopowych (marchew, pietruszka, seler, burak itd.) artykuły muszą 

być czyste, bez ziemi, piachu i brudu;  

f) ze względu na zamawianie niektórych artykułów w sztukach, przyjmuje się,  że waga 

wynosi nie mniej niż:  

 −  sałata zielona 1 szt. – 0,20 kg,  

 −  koper świeży 1 wiązka – 0,10 kg,  

 −  natka pietruszki 1 wiązka – 0,10 kg,  

 −  szczypior 1 wiązka – 0,10 kg;  

g) dowóz artykułów do miejsc dostawy musi być realizowany środkami transportu 

dostosowanymi do przewozu artykułów żywnościowych, w tym mrożonek w 

warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości, zgodnie z wymaganiami 

sanitarnymi, przy użyciu pojemników oraz opakowań posiadających atesty PZH 

odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością;  

h) dostawa powinna być realizowana zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” - 

dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej osób 

bezpośrednio realizujących dostawę artykułów żywnościowych, daty przydatności do 

spożycia, temperatury przewozu.  

5. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:  

1) część nr 2 zamówienia pn.: „Pakiet 2 – „ Ziemniaki, warzywa i owoce”;  

6. Użyte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (w załączniku 1B do Szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia) nazwy własne artykułów żywnościowych  mają na celu 

sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Wskazane z 

nazwy artykuły żywnościowe należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów 

asortymentowych, zdrowotnych i jakościowych, również w zakresie wielkości opakowań. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych artykułów żywnościowych, nie gorszej 

jakości niż opisane w załącznikach nr  1B.  Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są 

równoważne w stosunku do wymagań określonych przez  

Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Zaoferowane artykuły równoważne muszą posiadać 

te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać 

w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co artykuł określony przez 

Zamawiającego. Gramatura oferowanego artykułu równoważnego nie może być niższa niż 

gramatura artykułu  wymaganego przez Zamawiającego.   
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Wykaz załączników:  

  

Formularz cenowy  

część nr 2 zamówienia pn.: „Pakiet 2 – „ Ziemniaki, warzywa i owoce”- Załącznik 1B  

 


