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Załączniknr 1 do sIwZ

saCZEGoŁowY oPIS PRZEDMIOTU Z^M0WIENIA
NA

Dostawę mięsa i wędlin dla potrzeb stołówki szkolnej
prry

Zespole Szkół w Goździe i Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii
do 30.06.2013 r.

$ 1. Zamawiający dopuszcza z|ożenie ofert równoważnych , ale o parametrach

nie gorsrych niż wyspecyfikowane w $ 2'

$ 2. opis przedmiotu : Mięso i wędliny

Lp. Rodzaj artykułu Jedn. miary Ilość

I 2 3 4

1 Łopatka wieprzowa b/k kg 2 400

2. Żeberka wieprzowe kg 700

6. Boczek wędzony kg 100

7. Schab b/k kg 250

8. Kiełbasa mvyczajna kg 250
9. Kiełbasa wiejska kg 250
10. Kurczak kg 1 100

11 Filet z piersi kurczaka kg 1 150

14. Wołowina z/k (szponder) kg 80

i5. Wołowina zk (r ozbtatel) kg 80

16. Indyk _ II kl. mięso
drobne

kg 250

t7. Słonina kg {50
18. Smalec kg 100

19. Flaki wołowe kg 300
20. Szynka b/k wiePrzowa kg 80

21. Karczek wieprzowY b/k kg 250

22. Wołowina qulaszowa kg 550

23 Boczek surowy
kg 25

24. Wołowina szvnka b/k kg 100

25. Kurczak drobnv b/k
kg 250
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Obowiązki wykonawcy

Wykonawca będzie realizowaŁ dostą\^ry sukcesywnie w ilościach i w terminach
uza\eŻnionych o d b i e ząc ych p otzeb, zgłaszany ch te l efo ni c z nie pr zez Zamaw laj ąc e go .

Wykonawc a dostarczałbędzie towar we wskazanym terminię w godzinach od 700

do730 swoim środkiem transportu, na swój koszt i ryzyko.Inna godzina dostawy
dozwolona jest tylko po wczeŚniejszym uzgodnieniu z intendentem.
Przy dostawie towaru, nie ma mozliwościptzedłoŻenia częściowego dokumentu
dostawy, w}magana jest faktura obejmująca produkty z tej dostawy.
Towar zakwestionov/any Wykonawca wymieni na inny pełnowartościowy w ciągu
45 minut od zakwestionowania towaru.
Produkty zyv,no ściowe o bj ęte do stawą powinny spełni ać wymo gi sanitarno_

epidemiolo giczne t zasady systemu HACCP niezbędne w zal<ładach zywienia
zbiorowego między innymi:
- odpowiednie normy jakościowe lub atesty
- odpowiednie ozlakowanie i termin przydatności do spozycia
_ odpowiedni sposób przewoŻenia towarów _ zachowanle rozdzięIności transportu
- odpowiedniątemperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu
Wykonawc a zobowiązuj e się w przypadku zaistnienia nieprzewidzialnych
okoliczności uniemozliwiających Wykonawcy terminowe ztealizowanie dostawy'
w ciągu 45 minut zapewnić usługę zastępczą' aby dowóz produktów a tym samym
przygotowanie i podanie obiadu mogło odbyć się terminowo.
Tęrmin przydatności do spożycia wszystkich dostarczonych towarów nie powinien
być krotszy rliŻŻl3 terminu przydatności zaIecanego pruez producenta.

obowiązki zamawiaj ącego

Zamawiający będzie zgłaszil' zapotrzebowanie telefonicznie do godz.IŻjj w dniu
poprzedzającym dzień planowanej dostawy.
Zapewnienie sprawdzenia zgodnoŚci dostarczanęgo asortymentu i jego iloŚci zę
złoŻonym zamówieniem bezpo średnio przy odbiorze'
Potwierdzęnie pisemne zgodności w w/w zakresie nastąpi bezpośrednio przy
odbiorze.
W przypadku zakwestionowania asortymentu, jego ilości, jakości lub terminów
wazności Zamawiający telefonicznię zgłosi wykonawcy konieczność wymiany
zakwestionowanęgo asortymentu pod względem jakoŚciowym, ilościowym oraz
terminów wazności.

5.

6.

2.

a
J.

4.

\


