Znak: NZ-28-14/18

Załącznik Nr 1.4. do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WARZYWA – ZESTAW II
I.

PRZEWIDYWANE ILOŚCI DOSTAW

nr zad.
zad. 4

wyszczególnienie
Buraki pastewne
Marchew pastewna

CPV

j.m.

przewidywana
ilość w 2019 r.

03221222-8
03221112-4

kg
kg

7 000
15 000

1.

Zamawiający przewiduje realizację dostaw w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

2.

Termin pierwszej dostawy – według potrzeb Zamawiającego.

3.

Zamawiający przewiduje realizację dostaw z przeciętną częstotliwością raz na 1 - 3 tygodnie, zależnie
od trwałości przechowalniczej warzyw, w ilościach określanych na bieżąco przez Zamawiającego,
z zastrzeżeniem:
a) buraki pastewne zamawiane będą w 1, na początku 2 i w 4 kwartale;
b) marchew pastewna zamawiana będzie w 1, 2, pod koniec 3 i w 4 kwartale roku.
II.

1.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
Marchew pastewna i buraki pastewne muszą:
a) posiadać ogólny wygląd, barwę, smak i zapach charakterystyczny dla gatunku;
b) być świeże, niezagrzane, niezaparzone, bez obcych zapachów i smaków;
c) być jędrne, całe, bez oznak uszkodzeń mechanicznych (nie dopuszcza się
nadmiernego zwiędnięcia,
połamania, popękania korzeni) 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 niewłaściwego zawilgocenia powierzchniowego;
g) być wolne od nadmiernego zanieczyszczenia (organicznego i/lub mineralnego);
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.).

