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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

DPS.AG.2610.14.2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa artykułów ilość Jednostka miary

1. 2. 3. 4.

Załącznik nr 8 do SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w 

art.. 275 pkt 1 ustawy pzp 

Zapotrzebowanie Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie na artykuły spożywcze warzywa i 
owoce  Nazwa i kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 15300000-1 na okres od 01.01.2022 

do 31.12.2022 obejmuje

Lp.
symbol 

cpv
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1

2 stała cena: okres I-III 7000 kg

3 stała cena: okres IV-V 7000 kg

4 stała cena: okres VI—VIII 7000 kg

5 stała cena: okres IX-XII 7000 kg

6 RAZEM 28000

7 400 KG

8 700 SZT

9 1200 KG

10 Botwina stała cena (PĘCZEK) 150 SZT

Ziemniak konsumpcyjny czysty,średniej 
wielkości, zdrowy, nieuszkodzony pakowany 
po 15 kg – wielkość 8 cm min, bez uszkodzeń 
mechanicznych i zmian biologicznych, 
pozbawiony odrostów , odmiana jednorodna 
przy każdej dostawie

Pietruszka świeża,obcinana, średniej 
wielkości, korzenie czyste,, zdrowe, nie 
uszkodzone, workowane po 5 kg, bez 
uszkodzeń mechanicznych i zmian 
biologicznych, niezabarwiona, dostawa 
jednorodna

Rzodkiewki- zgrubienie kuliste , średnica35-
45mm, czerwone, gładkie,intensywnie 
wybarwione, niezarobaczone, ulistnienie 
średniej wielkości, mocno osadzone, 
jednorodna odmian, pęczek = 100g

Buraki czerwone – średniej wielkości, zdrowe, 
czyste, workowane po 10 kg, odmiana 
czerwona kula wielkość 6-7 cm min
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11 4500 KG

13 700 KG

15 3000 KG

17 Opis przedmiotu zamówienia

18
Nazwa artykułów ilość

19 1. 2. 3. 4.
20 stała cena: okres VII-VIII kg

21 stała cena: okres IX-XII kg

22

23 stała cena: okres I – III 600 kg

24 stała cena: okres IV-V 600 kg

25 stała cena: okres VI-VIII 600 kg

26 stała cena: okres IX-XII 600 kg

28

29 stała cena: okres I – III 600 kg

30 stała cena: okres IV-V 700 kg

31 stała cena VI-IX gruntowe 700 kg

32 stała cena: okres X-XII 600 kg

Marchew- czysta , zdrowa, jędrna, barwa 
czerwono-pomarańczowa, obcinana, nie 
popękana, średniej wielkości, bez uszkodzeń, 
workowana po 10 kg
Cebula sucha – zdrowa, średniej wielkości 
workowana po15 kg

Seler korzeń – czysty zdrowy korzeń, 
obcinany,, średniej wielkości, bez uszkodzeń 
mechanicznych workowany po 5 kg, myty

sym
bol 
cpv

Jm

Pomidory świeże – zdrowe,dojrzałe, twarde, 
średniej wielkości

Ogórki świeże – zdrowe, twarde, średniej 
wielkości, proste długość 11-12 cm
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33 820 SZT

34 Pietruszka zielona-natka cały ( pęczek ) 820 SZT

35 Szczypiorek – cały rok ( pęczek )) 1200 SZT

36 Sałata zielona masłowa – świeża, główki 800 SZT

37 400 KG

39 210 SZT

40 100 KG

42 Maliny świeże 30 KG

43 380 kg

44 kg

45 Opis przedmiotu zamówienia

46
Nazwa artykułów ilość

47 1. 2. 3. 4.
48 Brukselka - świeża kg

49 300 SZT

50 Por

51 wczesny 40 SZT

52 por 230 kg

53 200 kg

Koper zielony- cały rok ( pęczek ) bez zmian 
biologicznych

Kapusta biała -główki, świeża, zdrowa, nie 
uszkodzona
Kapusta biała wczesna -główka duża, świeża, 
zdrowa, nie uszkodzona liście niepożółkłe
Kapusta czerwona – zdrowa, jędrna, nie 
uszkodzona

Kapusta pekińska nieuszkodzona , zdrowa, 
jędrna
Kapusta włoska-zdrowa, nie uszkodzona, 
jędrna

sym
bol 
cpv

Jm

Kalafior świeży obcinany (bez liści) – stała 
cena VI-X 

Truskawki świeże – okres VI-VII bez 
uszkodzeń , bez zanieczyszczeń 
biologicznych
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54 100 kg

55

56 stała cena: okres  I-VI 500 kg

57 stała cena: okres VII-IX 500 kg

58 stała cena: okres X-XII 500 kg

59 800 kg

60 450 KG

61 450 KG

62 Winogrono różnego rodzaju 400 KG

63 200 KG

64 200 KG

65 500 kg

66 Jabłka lato I – klasa – jak wyżej 500 kg

67 Jabłka jesień I – klasa jak wyżej 500 kg

68 Jabłka zima I – klasa  jak wyżej 500 kg

69 Kiwi 400 kg

Arbuzy – sezon bez uszkodzeń i 
zanieczyszczeń biologicznych wielkość około 
25-30 cm

Banany – długość 18-20 cm, kolor czysto 
żółty, bez brązowych plam, bez uszkodzeń 
mechanicznych i zanieczyszczeń 
biologicznych, pakowane w pudło kartonowe 
po 15 kg – 20 kg

Mandarynka – kolor pomarańczowy, zapach 
typowy, bez brązowych plam, bez uszkodzeń  
mechanicznych i zanieczyszczeń 
biologicznych, dostawa jednorodna
Pomarańcza – warunki dla pomarańczy – 
odnośnik jak   mandarynki

Cytryna – wielkość 8-10 cm, kolor żółty, bez 
uszkodzeń mechanicznych i zanieczyszczeń 
biologicznych pakowana po 10 kg

Brzoskwinie – bez uszkodzeń mechanicznych 
i zanieczyszczeń biologicznych zapach 
typowy

Nektarynki -  warunki ka dla madarynek

Jabłka wiosna I klasa – sortowane 150-170g. 1 
szt., soczyste, słodkie, bez uszkodzeń 
mechanicznych i biologicznych pakowane w 
skrzynie po 10-15 kg, odmiana jednorodna
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70 200 kg

71 1000 kg

72 Opis przedmiotu zamówienia

73 Nazwa artykułów ilość

74 1. 2. 3. 4.

75 250 kg

76 borówki 60 kg

77 50 kg

78 100 SZT

79 Kapusta kiszona, kwaszona 350 KG

80 Ogórek kiszony 200 KG

81 Śliwki 250 KG

82 Fasola szparagowa żółta/ zielona 250 KG

83 200 KG

84 Roszponka lub rukola 100 KG

85 Pomidory koktajlowe 50 KG

86 60 KG

Pieczarki – świeżę z zamkniętym kapeluszem 
– średnica 30-65 mm, lekko otwarte, okrągłe, 
jędrne, zdrowe, kapelusz biały, biało kremowy, 
czyste nieuszkodzone

Papryka kolorowa świeża – waga 0,25-0,30, 
jędrna, bez uszkodzeń mechanicznych i 
mikrobiologicznych,jednorodna odmiana

symbo
l cpv

Jm

gruszki sezon lato – warunki jak dla jabłek

ogórek małosolny ( wiaderko 5kg - w sezonie 
VI )

Czosnek – główka, świeży o średnicy ok. 6 
cm. I wadze ok 70g 1 szt., bez przyrostów, 
wysuszony, ząbki świeże przylegające do 
siebie, bez zanieczyszczeń  biologicznych

Cukinia – długość 25-30cm, jadalna, świeża, 
bez uszkodzeń mechanicznych, odmiana 
jednorodna, bez zmian biologicznych

Brokuł- główka zwarta, bez liści, bez uszkodzeń 
mechanicznych i zmian biologicznych, odmiana 
jednorodna
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1. Artykuły spożywcze warzywa i owoce muszą być dobrej jakości.

2. Dostawy muszą spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie
Dostawy w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia

3. Dostarczane artykuły spożywcze muszą posiadać charakterystyczne dla danego rodzaju cechy jakościowe.

4. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku (dni robocze) do godziny 08:00

5. Proszę zaktualizować VAT  w poszczególnych pozycjach ( tabelka służy pomocniczo)

Dostarczane warzywa i owoce powinny zawierać typowy zapach dla danego rodzaju, bez zmian mikrobiologicznych, bez uszkodzeń 
mechanicznych, jednorodna odmian przy każdorazowej dostawie, niezarobaczone, bez brązowych plam,  główki zwarte, 


