Dostawa produktów żywnościowych
do Przedszkola nr 1 i do Przedszkola nr 2 w Redzie
Postępowanie 1.271.P.PN.D.2018
Załącznik Nr 1 do SIWZ

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „Przedszkolaki z perspektywą – utworzenie 275 nowych
miejsc przedszkolnych w Redzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna. :
1.1. Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 1 w Redzie i Przedszkola nr 2
w Redzie, które zostały podzielone na 12 części -zadań :
ZADANIE nr 1 : Mleko, produkty mleczarskie
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy zakupy i sukcesywnej dostawy Mleka
i produktów mleczarskich (nabiału). Dostawa nabiału odbywać się będzie w zależności
od bieżących potrzeb Zamawiającego. Opakowania nie mogą być uszkodzone ani zgniecione,
wszelkie uszkodzenia spowodują nieprzyjęcie towaru prze z zamawiającego. Widoczne terminy
przydatności do spożycia. Cały asortyment nabiałowy powinien byś świeży, przywieziony w
postaci schłodzonej w dobrych terminach ważności, nie dłuższe niż 7 dni. Średnia częstotliwość
dostawy wynosi 2 razy w tygodniu. Zamówienia składane drogą elektroniczną (e-mail) do godziny
15.00 minimum 1 dzień roboczy przed dniem dostawy (zamówienia na poniedziałek składane w
piątek) indywidualnie przez każde z przedszkoli. Gramatury opakowań podane w ramach
asortymentu mogą być wartością zmienną. Towar powinien być dostarczony do Zamawiającego w
dniu dostawy najpóźniej do godz. 10:00. Produkt lub substytut produktu składnikowo, wagowo i
jakościowo identyczny zaproponowany przez wykonawcę na podstawie przykładowej nazwy
artykułu podanej przez zamawiającego w załączniku cenowym w przetargu nieograniczonym na
dostawę artykułów spożywczych do przedszkoli, który będzie obowiązywał przez cały okres
umowy. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 1
CPV: 155000009- Artykuły nabiałowe
15500000-3- Produkty mleczarskie
ZADANIE nr 2 : Mięso, produkty mięsne, wędliny
Dostarczone mięso, podroby i wędliny powinny być wysokiej jakości, świeże, schłodzone, bez wad
jakościowych, bez MOM. Dostawy 2 razy w tygodniu (poniedziałek i piątek) do godz. 9.30
Zamówienia składane drogą elektroniczną (e-mail) do godziny 15.00 minimum 1 dzień roboczy
przed dniem dostawy (zamówienia na poniedziałek składane w piątek) indywidualnie przez każde z
przedszkoli. Gramatury opakowań podane w ramach asortymentu mogą być wartością zmienną.
Produkt lub substytut produktu składnikowo, wagowo i jakościowo identyczny zaproponowany
przez wykonawcę na podstawie przykładowej nazwy artykułu podanej przez zamawiającego
w załączniku cenowym w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych
do przedszkoli, który będzie obowiązywał przez cały okres umowy. Szczegółowy wykaz ilościowy
i asortymentowy stanowi załącznik Nr 2
CPV: 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15112000-6 - Świeże mięso drobiowe
ZADANIE nr 3 : Produkty ogólnospożywcze
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy produktów
ogólnospożywczych. Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności
od bieżących potrzeb Zamawiającego. Opakowania nie mogą być uszkodzone ani zgniecione,
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wszelkie uszkodzenia spowodują nieprzyjęcie towaru przez zamawiającego. Widoczne terminy
przydatności do spożycia oznakowanie zgodne z wymaganiami. Dostawa 1 raz w tygodniu zgodnie
z Zamówieni składane drogą elektroniczną (e-mail) do godziny 15.00 minimum 1 dzień roboczy
przed dniem dostawy (zamówienia na poniedziałek składane w piątek) indywidualnie przez każde
z przedszkoli. Średnia częstotliwość dostawy wynosi 1 - 2 razy w tygodniu. Szczegółowy wykaz
ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3
CPV: 1580000-6- Artykuły spożywcze różne
ZADANIE nr 4: Owoce i warzywa
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy świeżych
owoców i warzyw. Dostawa owoców odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb
Zamawiającego. Zamówieni składane drogą elektroniczną (e-mail) do godziny 15.00 minimum 1
dzień roboczy przed dniem dostawy (zamówienia na poniedziałek składane w piątek) indywidualnie
przez każde z przedszkoli. Dostawy 2 razy w tygodniu (poniedziałek i piątek) do godz. 8.00
Dostarczony towar ma być świeży, jędrny bez oznak pleśni, bez plam, w kolorze naturalnym dla
danego asortymentu.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 4
CPV: 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
03200000-3 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
ZADANIE nr 5 : Ryby
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy ryb.
Dostawa ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Opakowania
styropianowe zabezpieczające produkty nie mogą być uszkodzone lub zgniecione. Ryby świeże bez
oznak nadpsucia, specyficznego zapachu, zachowane wszystkie cechy produktu świeżego. Średnia
częstotliwość dostawy wynosi 1 razy w tygodniu. Zamówienia składane drogą elektroniczną (email) do godziny 15.00 minimum 1 dzień roboczy przed dniem dostawy (zamówienia na
poniedziałek składane w piątek) indywidualnie przez każde z przedszkoli.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 5
CPV: 15.22.00.00-6 Ryby i przetwory rybne
ZADANIE nr 6 : Pieczywo
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy pieczywa.
Pieczywo powinno być świeże (wypiek nocny), dobrze wyrośnięte, nie spieczone, smaczne.
Pieczywo powinno być dowożone do Zamawiającego w dni robocze z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy do godz. 6,30. Zamówienia składane drogą elektroniczną (e-mail) do godziny
15.00 minimum 1 dzień roboczy przed dniem dostawy (zamówienia na poniedziałek składane w
piątek) indywidualnie przez każde z przedszkoli. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy
stanowi załącznik Nr 6
CPV: 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.
ZADANIE nr 7: Jaja
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy jaj.
Dostawa świeżych jaj odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu. Zamówienia składane drogą elektroniczną (e-mail)
do godziny 15.00 minimum 1 dzień roboczy przed dniem dostawy (zamówienia na poniedziałek
składane w piątek) indywidualnie przez każde z przedszkoli.
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Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 7
CPV: 03142500-3 – Jaja
ZADANIE nr 8 : Mrożonki
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 8 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy żywności
mrożonej. Dostawa mrożonek odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb
Zamawiającego. Opakowania nie mogą być uszkodzone ani zgniecione, wszelkie uszkodzenia
spowodują nieprzyjęcie towaru prze z zamawiającego. Artykuły powinny być głęboko zamrożone,
opakowanie suche bez widocznych mokrych rozmrożeń. Widoczne terminy przydatności do
spożycia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu. Zamówienia składane drogą
elektroniczną (e-mail) do godziny 15.00 minimum 1 dzień roboczy przed dniem dostawy
(zamówienia na poniedziałek składane w piątek) indywidualnie przez każde z przedszkoli.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 8
CPV: 15331170-9 - Art. Mrożone

ZADANIE NR 9: Woda mineralna
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 9 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy
wody źródlanej. Dostawa wody odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb
Zamawiającego. Opakowania nie mogą być uszkodzone ani zgniecione, wszelkie uszkodzenia
spowodują nieprzyjęcie towaru prze z zamawiającego. Widoczne terminy przydatności do spożycia
oznakowanie zgodne z wymaganiami. Dostawca zapewnia wkalkulowane w koszt:
- dla przedszkola nr1: 4 dystrybutory do wody małe (ceramiczne) z jednym kranikiem i 1
dystrybutor elektryczny z dwoma kranikami (1 do zimnej i 1 do gorącej wody) o wysokości ok.1m
oraz zestaw przenośny do wystawienia wody w ogródku przedszkolnym (metalowa podstawa i
kranik umożliwiający samodzielne korzystanie z wody przez dziecko - NIE POMPKA);
-dla przedszkola nr2: 5 dystrybutorów do wody małych (ceramicznych) z jednym kranikiem oraz
zestaw przenośny do wystawienia wody w ogródku przedszkolnym (metalowa podstawa i kranik
umożliwiający samodzielne korzystanie z wody przez dziecko - NIE POMPKA.
Razem 10 dystrybutorów plus 2 przenośne. Średnia częstotliwość dostawy wynosi 1 - 2 razy w
miesiącu. Zamówienia składane drogą elektroniczną (e-mail) do godziny 15.00 minimum 1 dzień
roboczy przed dniem dostawy (zamówienia na poniedziałek składane w piątek) indywidualnie przez
każde z przedszkoli.
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 9
CPV: 15981000-8 Woda źródlana
ZADANIE nr 10: Żywność bezglutenowa
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 10 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy
żywności bezglutenowej. Dostawa wody odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb
Zamawiającego. Opakowania nie mogą być uszkodzone ani zgniecione, wszelkie uszkodzenia
spowodują nieprzyjęcie towaru prze z zamawiającego. Widoczne terminy przydatności do spożycia
oznakowanie zgodne z wymaganiami. Średnia częstotliwość dostawy wynosi 1 razy w tygodniu.
Zamówienia składane drogą elektroniczną (e-mail) do godziny 15.00 minimum 1 dzień roboczy
przed dniem dostawy (zamówienia na poniedziałek składane w piątek) indywidualnie przez każde z
przedszkoli. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 10
CPV: 15800000-6 Żywność bezglutenowa
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ZADANIE nr 11: Soki owocowe
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 11 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy soków
owocowych. Dostawa soków odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb
Zamawiającego. Opakowania nie mogą być uszkodzone ani zgniecione, wszelkie uszkodzenia
spowodują nieprzyjęcie towaru prze z zamawiającego. Terminy nie dłuższe niż 5 dni. W przypadku
nie posiadania towaru w opakowaniu o sugerowanej wadze należy przeliczyć cenę dowolnego
opakowania na wymienioną w specyfikacji gramaturę. Widoczne terminy przydatności do spożycia
oznakowanie zgodne z wymaganiami. Średnia częstotliwość dostawy wynosi 2 razy w tygodniu.
Zamówienia składane drogą elektroniczną (e-mail) do godziny 15.00 minimum 1 dzień roboczy
przed dniem dostawy (zamówienia na poniedziałek składane w piątek) indywidualnie przez każde z
przedszkoli. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 11
CPV: 15.30.00.00-1 soki owocowe
ZADANIE nr 12: Chipsy owocowo-warzywne
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 12 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy
chipsów owocowych. Dostawa chipsów owocowych odbywać się będzie w zależności od bieżących
potrzeb Zamawiającego. Opakowania nie mogą być uszkodzone ani zgniecione, wszelkie
uszkodzenia spowodują nieprzyjęcie towaru prze z zamawiającego. Terminy nie dłuższe niż 5 dni.
W przypadku nie posiadania towaru w opakowaniu o sugerowanej wadze należy przeliczyć cenę
dowolnego opakowania na wymienioną w specyfikacji gramaturę. Widoczne terminy przydatności
do spożycia oznakowanie zgodne z wymaganiami. Średnia częstotliwość dostawy wynosi 1 razy w
miesiącu. Zamówienia składane drogą elektroniczną (e-mail) do godziny 15.00 minimum 1 dzień
roboczy przed dniem dostawy (zamówienia na poniedziałek składane w piątek) indywidualnie przez
każde z przedszkoli. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 12
CPV: 15.30.00.00-1 chipsy owocowe
1.2 . Opis wymagań :
1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć 1 ofertę na dowolną Ilość zadań. Każde zadanie będzie
oceniane odrębnie.
2. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, po
zamówieniu złożonym drogą elektroniczną (e-mail) do godziny 15.00 minimum 1 dzień roboczy
przed dniem dostawy indywidualnie przez upoważnionego kierownika gospodaczoadministracyjnego każdego z Przedszkoli (Zamawiającego ) transportem i na koszt Wykonawcy
oddzielnie do obu przedszkoli (Przedszkole nr1 w Redzie ul. Gniewowska 4 i Przedszkole nr2 w
Redzie ul. Łąkowa 27).
3 Podane w formularzach cenowych ilości danego rodzaju asortymentu mają charakter szacunkowy
i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nabycia w podanych ilościach.
Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości kupna każdego rodzaju artykułów będą wynikać z
aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzach cenowych.
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie za ewentualne zmniejszenie ilości zakupywanego
Asortymentu.
4. Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego
asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno - epidemiologiczne i zasady systemy HACCP
oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego
bezpieczne spożycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu
przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia,
wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
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5. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP:
- posiadać świadectwa jakości przy dostawach mięsa, przetworów mięsnych, mleka i przetworów
mlecznych, miodu, ryb oraz przy dostawie jaj aktualne zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii o podleganiu kontroli,
- dostarczony asortyment dotyczący mięsa i wyrobów wędliniarskich powinien posiadać handlowy
dokument identyfikacyjny.
6. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym
wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19.12.2002 r. w sprawie wymogów sanitarnych
dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu,
dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywnościowych, w opakowaniach
gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.
7.
Wykonawca przekazuje żywność osobie upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej oraz
jakościowej w godzinach od 7.30 do 14.30 z wyłączeniem artykułów spożywczych określonych w
częściach 1.2 i 6 niniejszego postępowania ( godziny dostaw dla tych części określone zostały w
załączniku Nr 1 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia).
Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym. Każda
dostawa częściowa potwierdzana jest dokumentem WZ Dostawcy. Protokół odbioru (wraz z fakturą
VAT) podpisywany będzie na podstawie dokumentów WZ ostatniego roboczego dnia każdego
miesiąca.
8.W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej
Zamawiający odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub telefonicznie w dniu
dostawy.
9.Faktury VAT miesięczne (razem z protokołem odbioru) wystawiane będą na:
Nabywca : Gmina Miasto Reda ul. Gdańska 33 84-240 Reda NIP:588-235-10-74
Odbiorca i Płatnik 1: Przedszkole nr 1 w Redzie ul. Gniewowska 4 84 240 Reda
oraz
Nabywca : Gmina Miasto Reda ul. Gdańska 33 84-240 Reda NIP:588-235-10-74
Odbiorca i Płatnik 2: Przedszkole nr 2 w Redzie ul. Łąkowa 27 84 240 Reda
Artykuły spożywcze należy dostarczać odrębnie do Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2, zgodnie z
ilościami |(dla każdej jednostki) wskazanymi w załącznikach do oferty od Nr 1 do Nr 12.

