Załącznik nr 2. (Informacje dodatkowe / inne, istotne warunki zamówienia)

Informacje dodatkowe / inne, istotne warunki zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobiu i jego przetworów do Samodzielnego
Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie do magazynu żywnościowego przy ul.
Sokołowskiego 11 w Szczecinie (Zdunowo). Zamawiający wymaga dostaw towarów po każdorazowym
zamówieniu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu złożenia zamówienia do godziny 6:00.
Inne istotne warunki zamówienia:
1. Wykonawca dostarczy towary spełniające parametry jakościowe określone dla danego
asortymentu przez Polskie Normy, wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu
HACCP. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu
przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany towar do obrotu i spożycia,
wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych. Na dostarczony
towar Wykonawca powinien posiadać właściwe atesty i certyfikaty.
2. Wykonawca dostarczy towary oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie
znakowania środków spożywczych, w szczególności muszą zawierać: nazwę, wykaz i ilość
składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości
lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, nazwę i adres producenta lub
przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy.
3. Wykonawca musi stosować się do ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów
wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) jako
wolnych od tych organizmów.
4. Wykonawca dostarczy towary specjalistycznym transportem dopuszczonym do przewozu
artykułów z kategorii drób i jego przetwory zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia.
5. Wykonawca dostarczy towary należycie zabezpieczone w opakowaniach gwarantujących
bezpieczny transport i magazynowanie. Pojemniki i opakowania muszą posiadać atest PZH
odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie
środka transportu do przewozu artykułów żywnościowych powinny być do wglądu przez
Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury (VAT) do każdej dostawy oraz
przedstawienia handlowego dokumentu identyfikacyjnego (HDI) zgodnie z ustawą z 16 grudnia
2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz rozporządzeniem WE 853/2004
Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2004r ustanawiającego szczególne przepisy
dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L139 z
dnia 30 kwietnia 2004r.).
7. Wykonawca oraz oferowane przez Niego wszystkie towary musza spełnić wymogi ustawy z
dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
8. Wykonawca dostarczy towary, które powinny być oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie
przekazywania konsumentowi informacji na temat żywności.
Przewidywany czas sukcesywnych dostaw wynosi: od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

