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OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  
WARZYWA – ZESTAW I 

 
I. PRZEWIDYWANE  ILOŚCI  I  TERMINY  DOSTAW 

 
 

 

1. Zamawiający przewiduje realizację dostaw w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
 

2. Termin pierwszej dostawy – według potrzeb Zamawiającego. 
 

3. Zamawiający przewiduje realizację dostaw z przeciętną częstotliwością dwa razy w tygodniu, w ilościach 
określanych na bieżąco przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem: 
a) dynia, fasolka szparagowa i kręgi słonecznika zamawiane będą w drugiej połowie roku. 

 

II. WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Wszystkie warzywa muszą spełniać ogólne wymagania minimalne: 
 

a) posiadać ogólny wygląd, barwę, smak i zapach charakterystyczny dla gatunku, być  
w odpowiednim stadium dojrzałości;    

b) być świeże, niezagrzane, niezaparzone, bez obcych zapachów i smaków; 
c) być jędrne, całe, bez oznak nadmiernych uszkodzeń mechanicznych (nie dopuszcza się nadmiernego 

zwiędnięcia, połamania, popękania, zgniecenia) oraz uszkodzeń spowodowanych niskimi temperaturami 
powodujących obniżenie jakości przechowalniczej i pokarmowej; 

d) być wolne od chorób, zgnilizny, porażenia grzybami pleśniowymi;  
e) być wolne od szkodników i uszkodzeń przez nie spowodowanych; 
f) być wolne od nadmiernego zanieczyszczenia (organicznego i/lub mineralnego); 
g) być wolne od niewłaściwego zawilgocenia powierzchniowego; 

nr zad. wyszczególnienie CPV j.m. 
przewidywana ilość  

w 2020 r. 

zad.3 

Marchew konsumpcyjna 03221112-4 kg 14 200 
Bakłażany 03221200-8 kg 680 
Brokuł 03221430-9 szt. 2 200 
Buraki ćwikłowe 03221111-7 kg 2 000 
Cebula biała 03221113-1 kg 1 300 
Cebula czerwona 03221113-1 kg 260 
Cukinia 03221250-3 kg 450 
Czosnek krajowy 03221120-3 szt. 1 040 
Dynia 03221200-8 kg 2 200 
Fasolka szparagowa 03221212-5 kg 150 
Kalafior 03221420-6 szt. 560 
Kapusta czerwona 03221410-3 kg 212 
Kapusta pekińska 03221400-0 kg 9 900 
Kapusta włoska 03221400-0 szt. 55 
Ogórki 03221270-9 kg 4 600 
Papryka czerwona 03221230-7 kg 520 
Papryka zielona  03221230-7 kg 3 360 
Pietruszka 03221110-0 kg 1 300 
Pomidory 03221240-0 kg 3 340 
Por 03221110-0 kg 2 350 
Sałata lodowa 03221310-2 szt. 3 300 
Sałata masłowa  03221310-2 szt. 1 900 
Seler - korzeń 03221110-0 kg 1 300 
Seler naciowy 03221300-9 szt. 3 640 
Kręgi słonecznika  03110000-5 szt. 200 
Ziemniaki 03212100-1  kg 1 850 
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h) spełniać 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.) 

 

2. Dodatkowe wymagania szczegółowe: 
a) bakłażan – bez zdrewniałego miąższu, bez dojrzałych nasion; 
b) brokuły – ciemnozielone, bez zżółkniętych i zbrązowiałych pączków kwiatowych, o łodydze 

niezdrewniałej; minimalna masa 1 sztuki – 500 g; 
c) marchew konsumpcyjna, w okresie koniec czerwca – lipiec, powinna być to już marchew młoda, nie 

zeszłoroczna; Zamawiający zastrzega prawo nieprzyjęcia marchwi bardzo drobnej, tj. poniżej 10 cm; 
d) cebula biała, cebula czerwona, czosnek krajowy – bez szklistych łusek wewnętrznych pierwszych warstw, 

świadczących o przemrożeniu, bez pędów kwiatostanowych;  
e) cukinia – zamówienie dotyczy podłużnych odmian i form dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo), a więc warzyw 

o zwyczajowych nazwach cukinia, kabaczek;  
f) dynia – różne odmiany (odmiany może określić Zamawiający); 
g) fasolka szparagowa – zielona lub żółta (Zamawiający określi odmianę przy zamówieniu); 
h) kalafior – minimalna masa 1 sztuki – 800 g; 
i) kapusta pekińska, sałata masłowa – bez pędów nasiennych; 
j) kapusta pekińska – z zewnętrznymi zielonymi liśćmi; zamawiający zastrzega prawo odrzucenia 

dostarczonej partii kapusty pekińskiej lub jej część w przypadku stwierdzenia procesów gnilnych w środku 
główki;  

k) kapusta włoska – Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia kapusty zbyt małej,  
o masie poniżej 1200 g. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym,  istnieje 
możliwość dostawy innej odmiany kapusty głowiastej; 

l) por – bez pędów kwiatostanowych; 
m) sałata lodowa – minimalna masa 1 sztuki – 350 g; 
n) słonecznik – kręgi – dobrze wypełnione nasionami (co najmniej w 95%); 
o) ziemniaki – nieporośnięte (bez kiełków). 

 
 

 


