
Załącznik nr 1 do SWZ  
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYKAZ A SORTYMENTU 
 

Dostawa produktów mleczarskich do stołówki Bursy, p rzy  
ul. Botanicznej 60 w Zielonej Górze  

 
1. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do 

SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy. 

2. Wykonawca dostarczać będzie towar sukcesywnie (partiami), wg złożonego zapotrzebowania - do 
magazynu zamawiającego, znajdującym się w Bursie, przy  ul. Botanicznej 60 w Zielonej 
Górze . Odbioru towaru dokonują upoważnieni pracownicy zamawiającego, potwierdzające 
zgodność dostawy pod względem ilościowym i jakościowym na dokumencie odbioru (np. 
protokole odbioru towaru, lub WZ wykonawcy).  

3. Zamówienia będą składane telefonicznie lub drogą elektroniczną. 
4. Wykonawca będzie realizował dostawy w dni robocze, codziennie  od poniedziałku do piątku, w 

godzinach od 5.00 do 6.00  lub wyj ątkowo  w godzinach ustalonych przez strony umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionej partii towaru własnym transportem i na 

własny koszt do magazynu zamawiającego. 
6. Środki transportowe, którymi będą realizowane dostawy muszą zapewniać warunki przewożenia i 

przechowywania wymagane dla towaru objętego przedmiotem zamówienia oraz muszą posiadać 
decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą 
spełnienie warunków sanitarno-higienicznych do przewozu towarów objętych przedmiotem 
zamówienia. 

7. Warunki transportu zamówionego towaru będą odpowiadały zasadom Dobrej Praktyki 
Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). 

8. Zamówiony towar musi być dostarczony do zamawiającego o wysokiej jakości tj. I-go gatunku, w 
hermetycznych i nienaruszonych opakowaniach z widocznym terminem przydatności, nie 
krótszym niż 2/3 okresu przydatno ści  do spożycia przewidzianego dla danego towaru, 
pozbawiony zanieczyszczeń fizycznych, mechanicznych, chemicznych, i innych.  

9. Opakowania winny być wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 
Powinny zawierać na opakowaniu co najmniej: nazwę i adres producenta lub dystrybutora; nazwę 
towaru; klasę jakości; datę produkcji lub termin przydatności do spożycia; ilości sztuk w 
opakowaniu; wagę oraz warunki przechowywania. 

10. Podstaw ą nie przyj ęcia towaru mog ą być: uszkodzone opakowania, towar przeterminowany, 
obce posmaki, nieprzyjemny zapach świadczący o nieświeżości, nalot pleśni, nietypowa barwa, 
obecność szkodników lub ich pozostałości, uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, obecność 
bakterii salmonella, i inne. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i 
dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 

11. Ceny jednostkowe wyszczególnione w Formularzu oferty będą waloryzowane zgodnie z 
warunkami określonymi w umowie. 

12. Wykonawca ma prawo każdorazowo zastosować upust/rabat  na dostarczony towar korzystny dla 
zamawiającego, jeżeli wystąpią okoliczności wpływające na jego udzielenie. 

13. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie wpływa na możliwość skorzystania przez 
zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub umowy w 
przypadku nienależytego wykonania umowy, a w szczególności do prawa naliczenia kar 
umownych, dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od umowy, jeżeli fakt nienależytego 
wykonania umowy zostanie ujawniony po dokonaniu odbioru towaru. 

14. UWAGA : w czasowym okresie zwolnienia z VAT, zgodnie z obow iązującymi przepisami 
prawa, Wykonawca b ędzie stosował i naliczał ceny obni żone o nale ży podatek VAT, a w 
przypadku całkowitego zwolnienia towaru na 0-VAT b ędzie stosował zaoferowane ceny 
netto.  

15. Wykaz ilości i rodzaju towaru (asortymentu) objętego przedmiotem zamówienia – minimalna ilość 
oraz maksymalna ilość z zastosowaniem prawa opcji została określona w załączniku nr 2A  do 
SWZ. 

 
 


