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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Ogólna charakterystyka zamówięnia; ,, Dostawa artykułów spożrywczych do stołówki internatu X

Liceum Ogólnoksźałcącego im. Wisławy SzymborskiĄ d. Zwycięstwa 28 i stołówki szkoły ul.

Stołeczna 6"

2. Wykonawca będzie dostarczń artykuły spożywcze j aJa, ryby lnrozone, filety rybne i pozostałe

mięso ryb,warzywamrożone,warzywa, owoce i orzechy, warzywaprzetworzone,ziemliaki,

produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, drób, pieczywo, świeże wyroby piekarskie i

ciastkarskie, produkty mleczarskie, różme produkty spożywcze, pierwszej klasy jakości, świeże,

odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzajuproduktów, które obowiąĄąna

terenie Polski, o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanychprzez

Wykonawcę artykułów spożywczych muszą być oznakowane widocznądatąterminu przydatności do

spożycia, czyste,nieuszkodzone.

3. Wszystkie artykuły suche (makarony, kasze, owoce suszonę, ciastka) powinny byó pakowane

w czyste opakowaniajednostkoweprzęziaczone do kontaktu zżywnościąchroniące zawartośóprzed

uszkodzeniem. Kasze powinny być suche, bez obecności szkodników orazuszkodzęń przeznich

wyrządzonych,bez śladów pleśni czy wilgoci. Nie dopuszcza|nę są produkty zepsute, uszkodzone,

połamane, alakże zniszczottę lub otwańe opakowania albo hermetycznie nieszczelne.

4. Artykuły piekarnicze powinny byó dostarczane suche, bęz obecności szkodników oraz uszkodzeń

przeznichwyrządzołtych,bez śladów pleśni czy wilgoci, bez obcych zapachow. Nie dopuszczalne są

produkty uszkodzone mechanicznie, połamane, niewyrośnięte, zakalcowate wewnątrzllb o zbyt

ciemnym kolorzę skórki.

5. Warrywai owoce powinrry byó:

a) Wygląd: zdrowe (bez śladów gnicia i pleśni), wolne od szkodników i uszkodzeńprzeznich

w7rządzonych, nie zwiędnięte, czyste, nie uszkodzone;

b) Barwa: Tl.powa dla odmiany;

c) Smak i zapach: niedopuszczalny obcy smak, posmakczy zapach;

d) Jednolitość:jednolite w opakowaniu pod względem pochodzenia, jakości, wielkości

i możliwie w tyrrr sbmym stopniu dojrzałości i rozwoju;

e) Opakowanie: towar winien byó przewozony w opakowaniach do tego przeznaczonych

wykonane z mateńałow pTzęzlaczolych do kontaktl z żywnością, nie uszkodzone, nie

zamoczone t czyste, bez śladów pleśni i obcych zapachów.

6, Mrożonki powinny byó pakowane w czyste opakowania jednostkoweprzęznaczone do kontaktu z

żywnością chroniące zawartość przed uszkodzeniem. Mrozonki powinrry być suche, bez obęcności

szkodników oraz uszkodzeńprzez nich wyrządzonych, bez śladów pleśni. Nie dopuszczalne są
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