
Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
dla przetargu nieograniczonego pn.:  

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 206 w Łodzi z 
Oddziałami Integracyjnymi”. 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych. 
 
Zamówienie dzieli się na 10 części: 
Część I – artykuły ogólnospożywcze, 
Część II – mrożonki, 
Część III – wędlina, 
Część IV – świeże owoce, warzywa i jaja    
Część V – przetwory mączne-garmażeryjne, 
Część VI – nabiał, 
Cześć VII – ryby i przetwory rybne, 
Część VIII – świeże mięsa wieprzowe i wołowe, 
Część IX – świeże mięso drobiowe 
 
1. Wykaz artykułów żywnościowych i ich maksymalne ilości znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ. 

2. Dostawa artykułów żywnościowych następować będzie codziennie wg potrzeb Zamawiającego, 

najpóźniej do godziny 7:30, chyba że upoważniony pracownik Zamawiającego wskaże inną 

godzinę. Dostawy następować będą każdorazowo na podstawie wcześniejszego zamówienia 

złożonego telefonicznie, drogą elektroniczną lub faksem określającego ilość oraz rodzaj 

artykułów. Zamawiający będzie składał zamówienie najpóźniej do godziny 15:00 danego dnia.  

3. Dostawa winna nastąpić do siedziby przedszkola. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

artykułów do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 

4. Odbiór ilościowo-jakościowy odbywać się będzie przy dostawie na podstawie protokołu 

podpisanego przez obie strony. Jako termin dostawy rozumie się datę złożenia podpisu na 

protokole odbioru artykułów przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Zamawiającego. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób uprawnionych do odbioru artykułów. 

5. Zamawiający zastrzega, iż podane w SIWZ ilości artykułów są ilościami maksymalnymi, 

szacowanymi przez Zamawiającego na okres realizacji zamówienia. Zamawiający będzie składał 

zapotrzebowanie w zależności od faktycznych potrzeb co oznacza, że podane ilości mogą ulec 

zmniejszeniu. Rozliczenie za dostawę odbywać się będzie na podstawie faktycznej ilości 

zamówionych i dostarczonych artykułów według cen jednostkowych zawartych w formularzu 

cenowym. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia maksymalnego 

zakresu dostawy. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian proporcji i ilości zamawianych artykułów 

do wysokości 30 % w ramach każdej części, bez konieczności dokonywania zmian umowy. 

7. Artykuły żywnościowe powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach 

prawa dotyczące żywności, a w szczególności: 

a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2020.2021 

t.j. z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, 



b) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych 

(Dz.U.2019.2178 t.j. ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, 

c) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2020.1753 

t.j.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, 

8. Oferowane artykuły żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego 

asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemy HACCP. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia 

pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez 

organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych. 

9. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem 

identyfikacyjnym oraz terminem przydatności do spożycia (minimum 6 miesięcy od daty 

dostawy, z wyjątkiem produktów mrożonych dla których termin przydatności powinien wynosić 

co najmniej 1 miesiąc od daty dostawy), umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego z 

danej partii produkcyjnej. 

10. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym 

wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. 

11. W przypadku stwierdzenia dostawy artykułów złej jakości, nie nadających się do spożycia lub 

przeterminowanych wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej  w terminie do dnia 

następnego) wymienić daną partie towaru na świeżą, nadającą się do spożycia. 
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