Znak: NZ-28-10/18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. PRZEWIDYWANE TERMINY I ILOŚCI DOSTAW
wyszczególnienie

Mrożone mięso wołowe

CPV

przewidywana ilość
(kg)

15111000-9

6 580

1. Zamawiający przewiduje realizację dostaw w okresie od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Termin pierwszej dostawy – według potrzeb Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje realizację dostaw z przeciętną częstotliwością nie rzadziej niż raz
w miesiącu.
4. Orientacyjna wielkość pojedynczej dostawy waha się w granicach od ok. 1 000 do ok. 2 000 kg.

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Mięso wołowe musi spełniać wymagania norm dotyczących mięsa uznanego przez Weterynaryjną
Inspekcję Sanitarną za zdatne do spożycia, przeznaczonego do obrotu (PN-A-82001/A2:1996).
2. Zamawiane mięso wołowe musi być:
2.1. dostarczane w ćwierćtuszach tylnych i przednich, w równych ilościach; przy czym:
 ćwierćtusza przednia powinna być dodatkowo podzielona poprzez oddzielenie łopatki,
w skład której powinna wchodzić kość łopatki, kość ramienna oraz mięśnie towarzyszące,
 ćwierćtusza tylna powinna być dodatkowo podzielona na dwie części poprzez oddzielenie
udźca od łaty, polędwicy i rostbefu (cięcie między ostatnim kręgiem lędźwiowym
a pierwszym kręgiem kości krzyżowej po linii mięśnia czworogłowego uda, tak by mięśnie
brzucha pozostały jako łata);
2.2. w klasie umięśnienia od „E” do „O”;
2.3. ok. 75 % całkowitego zamówienie w klasie otłuszczenia od 1 do 3;
2.4. ok. 25 % całkowitego zamówienia w klasie otłuszczenia 5.
2.5. czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi;
2.6. mieć swoisty, charakterystyczny dla gatunku zapach – bez zapachu obcego, wskazującego
na rozpoczynające się psucie, zapachu płciowego, zapachu moczu;
2.7. mrożone w temperaturze –18°C.

III. INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Dostarczane mięso wołowe musi być:
1.1. zakwalifikowane przez lekarza weterynarii jako mięso dopuszczone do handlu i ostemplowane
wg zasad zgodnych z obecnie obowiązującymi przepisami (ocechowane pieczątką, posiadającą
ten sam znak identyfikacyjny lekarza weterynarii, co załączone do każdej dostawy zaświadczenie
kwalifikacyjne, stwierdzające przydatność mięsa do handlu i do skarmienia dla zwierząt;
1.2. przewożone środkiem transportu przystosowanym i dopuszczonym do transportu tego rodzaju
towaru.
2. Każda dostawa mięsa musi posiadać zaświadczenie wydane przez lekarza weterynarii, stwierdzające
jego przydatność do spożycia, które musi zawierać:
2.1. nazwę zakładu, w którym ubój został wykonany;
2.2. daty uboju;
2.3. podpis lekarza badającego dostarczane mięso, jego pieczątkę z imieniem, nazwiskiem i nr
statystycznym;
2.4. ilość kilogramów mięsa zakwalifikowanego w danej dostawie do handlu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań/analiz laboratoryjnych w przypadku
podejrzenia złej jakości mięsa wołowego (badania mikrobiologiczne, badania fizykochemiczne, m.in.
enzymy marketowe jakości, metale ciężkie, dioksyny, furany, PCB, antybiotyki, pozostałości
pestycydów). W przypadku wyników niekorzystnych, ponadnormatywnych, Zamawiający
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zobowiązuje Wykonawcę do pokrycia kosztów badań/analiz (Rozporządzenie (WE) Nr 396/2005
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych
poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz
na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. U. L 70 z 16.03.2005, s 1 ze zm.),
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe
dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. U. L 364
z 20.12.2006, s 5 ze zm.).
4

Do każdej dostawy Wykonawca musi dołączyć dokument handlowy stosowany przy przewozie
w obrębie Wspólnoty Europejskiej produktów pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami (handlowy dokument identyfikacyjny). Dokument musi zawierać weterynaryjny numer
identyfikacyjny zakładu.
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