
Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nabiału, jaj i artykułów spożywczych 

dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu cenowym.

Wymagania:

Część nr 1 Nabiał

• Mleko, sery, jogurty, śmietana najwyższej jakości, świeże, pierwszego gatunku o smaku charakte-

rystycznym dla danego produktu.

• Wymienione produkty na opakowaniu muszą zawierać termin przydatności do spożycia, którego

czas nie może być krótszy niż 14 dni od dnia dostawy (nie dotyczy mleka spożywczego 2% op. max

5L min. 5dni).

• Produkty w postaci płynnej, których wielkość opakowania przekracza 0,5L powinny być opako-

waniami wielokrotnego użytku i zawierać nazwę, skład i termin przydatności do spożycia.

• Rzeczywista ilość zamawianych produktów następować będzie sukcesywnie na podstawie aktual-

nego zapotrzebowania Zamawiającego.

• Ilość towaru określa szacunkowe wartości, które zamawiane będą przez Zamawiającego. Nie są

one wiążące dla stron.

• Wielkość każdego zamówienia wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji zgłoszonych przez

wyznaczonego pracownika PCMG, odpowiedzialnego za realizację przedmiotu zamówienia.

• Zamówienia zgłaszane będą e-mailem bądź za pośrednictwem faksu przez Zamawiającego.

• Dostawca dostarcza zamówiony asortyment na własny koszt.

• Wyżej wyszczególnione asortymenty zamawiane będą z 24 godz. wyprzedzeniem.

• Dostawy 3 razy w tygodniu.

• Godziny dostawy 6:30 – 7:30.

• Przy każdej dostawie niezbędny dokument HDI.

Część nr 2 Jaja

Dostawy 1 raz w tygodniu.

• Przy każdej dostawie niezbędny dokument HDI

• Termin przydatności 14 dni od dnia dostawy.



Część nr 3 -  Artykuły spożywcze

Wymagania: 

  Dżemy, marmolada, majonez, koncentrat pomidorowy o gęstej konsystencji. Artykuły sypkie

 typu mąka, ryż makaron, kasza, groch, cukier bez zanieczyszczeń.

 Wymienione  produkty  na  opakowaniu  muszą  zawierać  termin  przydatności  do  spożycia,
którego czas nie może być krótszy niż 90 dni od dnia dostawy.

 Rzeczywista  ilość  zamawianych  produktów  następować  będzie  sukcesywnie  na  podstawie
aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego.

 Ilość towaru określa szacunkowe wartości, które zamawiane będą przez Zamawiającego.

Nie są one wiążące dla stron.

 Wielkość  każdego  zamówienia  wynikać  będzie  z  jednostronnych  dyspozycji  zgłoszonych
przez  wyznaczonego  pracownika  PCMG,  odpowiedzialnego  za  realizację  przedmiotu
zamówienia.

 Zamówienia zgłaszane będą e-mailem bądź za pośrednictwem faksu przez Zamawiającego.

 Dostawca dostarcza zamówiony asortyment na własny koszt.

 Wyżej wyszczególnione asortymenty zamawiane będą z 24 godz. wyprzedzeniem.

 Dostawy 1 - 2  razy w tygodniu.

 Godziny dostawy 8:00 – 10:00

 Przy każdej dostawie niezbędny dokument HDI.


