Załącznik nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Nazwa zadania:
Cykliczne dostawy mleka, przetworów nabiałowych, tłuszczu roślinnego i zwierzęcego.

2. Opis przedmiotem zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka”
w Zgorzelcu przy ul. Przechodniej 8 cyklicznych dostaw mleka, przetworów nabiałowych,
tłuszczu roślinnego i zwierzęcego
2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 (formularz cenowy)
2.2. Przedmiotowe zamówienie należy realizować od poniedziałku do soboty w godz. od 6:00
do 6:30 – według zestawienia - 24 pozycje asortymentowe.
2.3. Dostarczany przedmiot zamówienia ma być dopuszczony do sprzedaży, dobrej jakości,
spełniać wymogi norm jakościowych i smakowych zgodnie z Systemami Bezpieczeństwa
Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi oraz okresem przydatności do
spożycia dla danego produktu, spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwa żywności i żywienia ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149)
2.3.1. w zależności od rodzaju przedmiotu zamówienia należy dostarczać go w zamkniętych
i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie
środka spożywczego (skład), informację w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności
do spożycia oraz gramaturze/litrażu,
2.3.2. dostarczać produkty pierwszego gatunku,
2.3.3. dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające
wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte
w Polskich Normach, posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne
terminy ważności do spożycia (produkty sypkie i przyprawy min. 3 miesiące),
2.3.4. dostarczać przedmiot zamówienia własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami
sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych i odżywczych,
2.3.5. realizować zamówienia do siedziby Zamawiającego środkami transportowymi
dopuszczonym przez SANEPID dostosowanymi do przewozu artykułów spożywczych,
w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej ich jakości,
2.3.6. zagwarantować dowóz przedmiotu zamówienia w pojemnikach oraz opakowaniach
posiadających atest PZH odnoście dopuszczenia do kontaktu z żywnością, tak, by dostawy
realizowane były zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to głównie:
stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia,
temperatury przewozu),
2.3.7. wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego,
znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na
koszt wykonawcy i wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów.
2.3.8. towar ma być dostarczany zgodnie z gramaturą podaną w formularzu cenowym – zał. nr 2,
2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji
umowy zakresu opisanego przedmiotu zamówienia wg następujących zasad: ilości mogą ulec
zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu cen
jednostkowych asortymentów i w granicach obowiązującej wartości przedmiotu umowy.
W przypadku nie wyczerpania przez zamawiającego, w okresie trwania umowy pełnego
asortymentu lub ilości podanych w formularzu cenowym, wykonawca nie będzie miał
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żadnych roszczeń do Zamawiającego. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy nie może
przekroczyć 20% wartości umowy.
3. Uwagi dodatkowe:
Wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 jest integralną częścią niniejszego zaproszenia
i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
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