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OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

OWOCE – ZESTAW II 
 

I. PRZEWIDYWANE  ILOŚCI  I  TERMINY  DOSTAW 
 

Numer 
zadania 

Wyszczególnienie Kod CPV j.m. 
Przewidywana ilość w 

2021 r. 

 
Gruszki  03222322-6 kg 1 820 

Zadanie 
Nr 2 

Jabłka 03222321-9 kg 15 600 

Śliwki 03222334-3 kg 200 

 

1. Zamawiający przewiduje realizację dostaw w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 

2. Termin pierwszej dostawy – według potrzeb Zamawiającego. 
 

3. Zamawiający przewiduje realizację dostaw z przeciętną częstotliwością raz na 1 - 2 tygodnie, zależnie 
od trwałości przechowalniczej owoców, w ilościach określanych na bieżąco przez Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem: 
a) śliwki zamawiane będą w największych ilościach w 3 i 4 kwartale roku. 

 

II. WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Jabłka: 
a) preferowane odmiany: Gloster, Cortland, Ligol, Idared, Jonagold, Jonagored, Alwa, Golden, Lobo, Gala; 
b) mogą być w klasie jakościowej Ekstra, I lub II. 

 

2. Gruszki: 
a) preferowane odmiany: Konferencja, Faworytka, Verdi, Komisówka, General, Triumf Peckhama, Carola;  
b) muszą być w klasie jakościowej Ekstra lub I. 

 

3. Śliwki: 
a) preferowane odmiany: węgierka zwykła, węgierka wczesna, łowicka, Stanley, Królowa Wiktorii, jak również: 

Renkloda Ulena, Renkloda Altana, Renkloda Złocista; w ciągu całego roku możliwe są dostawy różnych 
odmian w obrębie dwóch grup odmianowych śliwek (węgierki oraz renklody i śliwki okrągłe), ale w ścisłym 
porozumieniu z Zamawiającym; 

b) muszą być w klasie jakościowej Ekstra lub I. 
 

4. Owoce muszą spełniać: 
a) minimalne wymagania jakościowe, tzn.: być zdrowe (wyklucza się owoce z objawami gnicia lub zepsucia), 

czyste, całe, nieuszkodzone mechanicznie, być wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie 
spowodowanych, wolne od niewłaściwego zawilgocenia powierzchniowego, wolne od obcych zapachów 
i smaków, wolne od chorób; 

b) wymagania określone w obecnie obowiązujących przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w nich lub na ich 
powierzchni oraz niektórych zanieczyszczeń: 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.). 
 

5. Opakowanie: skrzynki o masie do 20 kg. 
 

 


