OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 5

„CYKLICZNE DOSTAWY RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH”
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami umowy, spełniający wymogi jakościowe
i ilościowe szczegółowo określone w „Formularzu cenowym” i „Opisie przedmiotu zamówienia”.
Wymagania Zamawiającego określone poniżej, są minimalnymi granicznymi wymaganymi
przez zamawiającego – ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
1. Zamawiający wymaga towar I gatunku, dopuszczonego do obrotu zgodnie z obowiązującymi
normami, atestami, terminami przydatności do spożycia, z nienaruszonymi cechami
pierwotnymi opakowania – w tym szczególnie towar spełniający wymogi ustawy z 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze
zm.), ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych
(teks jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 630 ze zm.), ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r.
o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1753).
Dostarczony asortyment powinien być oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych
rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 ze zm.).
Zamawiający nie dopuszcza ryb zamrożonych i sprzedawanych rozmrożonych.

2. Dostawa do magazynu Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu (budynek nr 2)
wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
Dojazd do magazynu prowadzi przez bramę o wysokości 3m oraz szerokości 3,2 m.
3. Dostawa transportem i na koszt Wykonawcy.
4. Towar dostarczany zgodnie z gramaturą podaną w formularzu cenowym.
5. Dostawy będą realizowane z użyciem windy załadowczej oraz wózka paletowego.
6. Zamówienie składane na jeden dzień przed dostawą w dniach od poniedziałku do czwartku,
a w piątek na poczet poniedziałku przyszłego tygodnia, najpóźniej do godziny 12:00 (emailem
lub telefonicznie).
7. Dostawy (wymagania minimalne) 1 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 7.00
do 14.00.
8. Dostawa towaru będzie odbywać się partiami, stosownie do potrzeb i zamówień
zamawiającego.
9. Dopuszcza się możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu objętego zamówieniem,
z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wartości umowy.
10. Do każdej dostawy Wykonawca dołącza:
- handlowy dokument identyfikacyjny
- WZ lub fakturę.
11. Spełnione wymogi dla asortymentu podanego w formularzu cenowym, nie gorsze niż: ryby
i przetwory rybne – świeże.
12. Termin przydatności do spożycia: określony w – formularzu cenowym.
13. W związku z obowiązującymi w DPS „Jutrzenka” w Zgorzelcu systemem HACCP należy
przedstawić, w momencie rozpoczęcia dostaw i na żądanie SANEPID-u następujących
dokumentów:
1) decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dla środowiska transportu
zezwalająca na przewóz ryb i przetworów rybnych.
2) aktualne orzeczenie lekarskie z badania do celów sanitarno – epidemiologicznych osoby
dostarczającej towar.
3) umożliwienie kontroli środka transportu i pojemników do przewozu towaru pod względem
czystości.
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