Załącznik nr 1 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
Ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:
SUKCESYWNA DOSTAWA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
na potrzeby
Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o.o.
we Wrocławiu

Znak sprawy: ZP/PN/3/DSIPW/2020
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SPIS TREŚCI:

Pakiet 1: Piwo…………………………………….……s. 3 - 4
Pakiet 2: Wino …………………………………………s. 5 - 8
Pakiet 3: Destylowane napoje alkoholowe …….......s. 9 - 11
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Pakiet 1: PIWO
Przybliżone
zapotrzebowanie
roczne wg jednostki
miary
(w kolumnie j.m.)

Lp.

Przedmiot zamówienia (nazwa artykułu i wymagane parametry)

Jednostka
miary
(j.m.)

1

CYDR – niskoprocentowy napój alkoholowy, zawartość alkoholu ok. 3,5- 4,5 %,
wytwarzany ze świeżo tłoczonego soku z jabłek w procesie naturalnej fermentacji,
klarowny, lekko słodkawy, bez barwników i aromatów, bez koncentratu; typu CYDR
LUBELSKI klasyczny lub równoważny, opakowanie szklana butelka 400ml

szt.

2 500

2

PIWO JASNE TYPU LAGER - zawartość alkoholu ok. 4,8%-5,2%, ekstrakt wagowy
11%-11,6%. Piwo o złocistym kolorze, w składzie słód jęczmienny, chmiel, woda,
drożdże w procesie naturalnej piwnej fermentacji; w smaku wyczuwalne nuty słodowe
i delikatny aromat chmielu, bez zamienników słodu typu: syrop glukozowy, kukurydza.
Piwo typu TYSKIE gronie lub równoważne, opakowanie szklana butelka 0,5l

szt.

14 000

3

PIWO JASNE TYPU LAGER - zawartość alkoholu ok. 4,8%-5,2%, ekstrakt wagowy
11%-11,6%. Piwo o złocistym kolorze, w składzie słód jęczmienny, chmiel, woda,
drożdże w procesie naturalnej piwnej fermentacji; w smaku wyczuwalne nuty słodowe
i delikatny aromat chmielu, bez zamienników słodu typu: syrop glukozowy, kukurydza.
Piwo typu TYSKIE gronie lub równoważne, w beczce typu keg o pojemności 30l

szt.

20

4

PIWO JASNE TYPU PILS 0,0% - piwo bezalkoholowe, jasne, w składzie woda,
słód jęczmienny, chmiel i wyciąg z szyszek chmielowych, zawartość alk 0,00%, ekstrakt
wag. 5,0-6,2%, bez zamienników słodu typu: syrop glukozowy, kukurydza. Piwo typu
TYSKIE 0,00% lub równoważne, opakowanie szklana butelka 0,5l

szt.

2 500

5

PIWO JASNE TYPU LAGER 0,5% - piwo bezalkoholowe, jasne, w składzie woda,
słód jęczmienny pilzneński, pszenica, słód żytni, chmiele, zawartość alk 0,5%, ekstrakt
wag. 5,0-6,2%, bez zamienników słodu typu: syrop glukozowy, kukurydza. Piwo typu
MIŁOSŁAW IPA BEZALKOHOLOWE 0,5% lub równoważne, opakowanie szklana
butelka 0,5l

szt.

100

6

PIWO JASNE TYPU ALE 0,5% - piwo bezalkoholowe, jasne, w składzie woda,
słód jęczmienny pilzneński, pszenica, pulpa z mango, pulpa z marakui, chmiel magnum,
chmiel Cascade, pulpa z calamans, drożdże; zawartość alk 0,5%, ekstrakt wag. 5,06,7%, bez zamienników słodu typu: syrop glukozowy, kukurydza. Piwo typu MANGO
ALE BEZALKOHOLOWE Browar Grodzisk 0,5% lub równoważne, opakowanie szklana
butelka 0,5l

szt.

100

7

PIWO JASNE 0,5% - piwo bezalkoholowe, jasne, w składzie woda, słody jęczmienne,
słody żytnie, słód pszeniczny, chmiel, drożdże, zagęszczony sok z pomarańczy, sól
himalajska; zawartość alk 0,5%, ekstrakt wag. 5,0-6,7%, bez zamienników słodu typu:
syrop glukozowy, kukurydza. Piwo typu RADLER GORZKA POMARAŃCZA Browar
Kormoran 0,5% lub równoważne, opakowanie szklana butelka 0,5l

szt.

100

8

PIWO JASNE 0,5% - piwo bezalkoholowe, jasne, w składzie woda, słody jęczmienne,
słód pszeniczny, chmiel, drożdże, zawartość alk 0,5%, ekstrakt wag. 5,0-6,7%, bez
zamienników słodu typu: syrop glukozowy, kukurydza. Piwo typu PAULANER 0,5% lub
równoważne, opakowanie szklana butelka 0,5l

szt.

100

9

PIWO JASNE TYPU LAGER do 3,5% - piwo jasne, w składzie woda, słód jęczmienny,
chmiel i wyciąg z szyszek chmielowych, zawartość alk do 3,5%, ekstrakt wag. 5,0-6,2%,
bez zamienników słodu typu: syrop glukozowy, kukurydza. Piwo typu TYSKIE lub
równoważne, opakowanie keg 30 l

szt.

200

10

PIWO JASNE TYPU PILS - zawartość alkoholu ok. 4,5%, ekstrakt wag. 11%-11,6%.
Piwo o złocistym kolorze, w składzie woda, słód jęczmienny, chmiel i wyciąg z szyszek
chmielowych, w smaku wyczuwalne nuty słodowe i delikatny aromat chmielu, bez
zamienników słodu typu: syrop glukozowy, kukurydza; kraj pochodzenia Czechy, piwo
typu PILSNER URQUELL lub równoważne, opakowanie szklana butelka 0,5l

szt.

500

RAZEM WARTOŚĆ PAKIETU
Wymagania dla przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania piwa identycznego z zaproponowanym w ofercie. Przedmiot zamówienia
obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek towaru.
2.

Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia złożonego drogą elektroniczną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo doraźnego uzupełnienia poszczególnego zamówienia.
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3.

Dostawy ww. piwa planowane są maksymalnie do 3 dostaw w tygodniu do godz. 10.00, przy zachowaniu minimum logistycznego
dla jednej dostawy na poziomie 300,00 zł netto. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i własnym staraniem do
dostarczenia i rozładowania towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie jego siedziby. Transport
Wykonawcy winien odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności, zgodnie z wszelkimi
normami i przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania produktów na
następny dzień po dokonaniu zamówienia. W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania
dostaw w trybie awaryjnym, tzn. w terminie skróconym do 8 godzin od momentu złożenia zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań na mniejsze lub większe pod warunkiem, że po przeliczeniu na sztuki czy
litry, będą one dawały ilość wymaganą przez Zamawiającego. Informację o innym sposobie pakowania prosimy wpisać
w ostatnią kolumnę tabeli w Formularzu asortymentowo-cenowym.
5. Przyjęcie każdej dostawy do magazynu poprzedzone będzie kontrolą jakościową i ilościową przeprowadzoną przez osobę
przyjmującą w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku, jeżeli jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie
będzie oznaczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź jeżeli będzie posiadał wady jakościowe lub ilościowe,
Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru. W przypadku reklamacji wykonawca zobowiązany jest w ciągu 4 godz. do
dostarczenia towaru bez wad.
6. Wykonawca musi posiadać wdrożony system kontroli jakości żywieniowej HACCP lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej.
Ponadto Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w zakresie przedmiotu
zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ww. dokumentów, na jego żądanie, na każdym
etapie obowiązywania umowy.
7. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane
stosowanymi przepisami i normami. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ww. dokumentów Zamawiającemu, na
jego żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy. Produkty muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, wolne od
jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.
8. Zaoferowane ceny jednostkowe produktów są niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy, jednakże, gdy dany
asortyment będzie objęty promocją w ramach ogólnodostępnej oferty Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do objęcia
Zamawiającego przedmiotową promocją oraz do udzielenia Zamawiającemu rabatów wynikających z takiej akcji promocyjnej.
9. Wymagania dodatkowe:
a) opakowanie: produkty muszą być dostarczone w oryginalnych, nie uszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach,
prawidłowo oznakowane w języku polskim. Na każdym opakowaniu jednostkowym musi być zawieszka/naklejona etykieta
z następującymi danymi: nazwa produktu, nazwa producenta/dostawcy, numer normy, masa netto, data produkcji oraz termin
przydatności do spożycia wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania
oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Opakowania jednostkowe dla produktów muszą być
suche, czyste i bez uszkodzeń mechanicznych i obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni oraz powinny zapewnić ochronę przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem, jak również powinny zapewnić odpowiednie warunki przechowywania
i transportu,
b) trwałość: okres przydatności do spożycia poszczególnych piw deklarowany przez producenta/dostawcę powinien wynosić nie
mniej niż 3/4 terminu przydatności określonego na opakowaniu danego produktu,
c) transport: produkty powinny być przewożone zgodnie z obowiązującymi normami dla transportu artykułów żywnościowych,
d) w ramach przedmiotu zamówienia, w celu ekspozycji piwa i schłodzenia go przed sprzedażą / podaniem klientowi, Wykonawca
udostępni Zamawiającemu lodówki dedykowane przez producenta sprzętu AGD do ekspozycji napojów w butelkach w lokalach
gastronomicznych o parametrach technicznych i estetycznych:
– lodówki w stonowanej kolorystyce, nowe, sprawne technicznie o wymiarach ok. 200 cm wysokości x ok. 65 cm szerokości
x ok. 65 cm głębokość, w ilości 2 szt.
– lodówki w stonowanej kolorystyce, nowe, sprawne technicznie o wymiarach ok. 60 cm wysokości x ok. 40 cm szerokości
x ok. 65 cm głębokość, w ilości 2 szt.
Dodatkowo Wykonawca udostępni Zamawiającemu:
- 2 podwójne krany z oczkami do serwowania piwa lanego,
- 4 rollbary do sprzedaży piwa lanego,
- 600 szt. szklanych pokali o pojemności 0,5 l do serwowania proponowanego przez Wykonawcę piwa,
- 4 maty batowe,
- 1200 szt. podkładek papierowych pod pokal z piwem.
Sprzęt ww. będzie udostępniony Zamawiającemu na czas obowiązywania umowy. W przypadku stłuczenia ww. pokali (w ilości
powyżej 20 szt.) Wykonawca, na żądanie Zamawiającego udostępni dodatkowe ilości w celu uzupełnienia do stanu
początkowego. Natomiast w przypadku zaistnienia awarii, bądź konieczności przeprowadzenia serwisów i/lub napraw ww.
sprzętu (lodówki, krany, rollbary), po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace
serwisowe i/lub naprawcze na własny koszt i ryzyko, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Kwestie związane
z przekazaniem ww. wyposażenia oraz jego zwrotem po zakończeniu realizacji umowy, zostaną uzgodnione przez
Zamawiającego i Wykonawcę w trybie roboczym.
10. W opisie przedmiotu zamówienia, tam gdzie Zamawiający wskazał pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) produktów
spożywczych, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Gramatura oferowanego produktu
równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w Formularzu asortymentowo-cenowym.
Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka,
konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego.
Jeśli Wykonawca zaoferuje produkt równoważny, zobowiązany jest umieścić w Załączniku nr 2B do SIWZ - Karta Produktu
Równoważnego, opis pozycji równoważnych z podaniem nazw ich producentów.
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Pakiet 2: WINO

Lp.

Przedmiot zamówienia (nazwa artykułu i wymagane parametry)

Jednostka
miary (j.m.)

Przybliżone
zapotrzebowanie
roczne wg
jednostki miary
(w kolumnie j.m.)

SZAMPANY / WINA MUSUJĄCE
1

Szampan - wytrawny, kraj pochodzenia: Francja o zawartości alkoholu od 4,5% do
18%, Gosset Excellence Extra Brut lub równoważny, opakowanie szklana butelka o
pojemności 0,75l

szt.

4

2

Wino Musujące - wytrawne, kraj pochodzenia: Hiszpania o zawartości alkoholu od
4,5% do 18%, typu Cava Cami De Flors Brut lub równoważne, opakowanie szklana
butelka o pojemności 0,75l

szt.

10

3

Wino Musujące - wytrawne, kraj pochodzenia: Włochy o zawartości alkoholu do 4,5%
od 18%, typu Prosecco Extra Dry Ponte lub równoważne, opakowanie szklana butelka
o pojemności 0,75l

szt.

20

4

Wino Musujące - wytrawne, kraj pochodzenia: Włochy o zawartości alkoholu do 0,5
%, typu Nosecco Spumante Alcohol free lub równoważne, opakowanie szklana
butelka o pojemności 0,75l

szt.

2

WINA BIAŁE
5

Wino Białe - wytrawne, kraj pochodzenia: Chile o zawartości alkoholu od 4,5% do
18%, typu Ochagavia 'Medialuna' Sauvignon Semillon lub równoważne, opakowanie
szklana butelka o pojemności 0,75l

szt.

10

6

Wino Białe - wytrawne, kraj pochodzenia: Włochy o zawartości alkoholu od 4,5% do
18%, typu Pinot Grigio Rocca Ventosa lub równoważne, opakowanie szklana butelka
o pojemności 0,75l

szt.

10

7

Wino Białe - wytrawne, kraj pochodzenia: Niemcy o zawartości alkoholu od 4,5% do
18%, typu Riesling Trocken lub równoważne, opakowanie szklana butelka o
pojemności 0,75l

szt.

10

8

Wino Białe - półwytrawne, kraj pochodzenia: USA o zawartości alkoholu od 4,5% do
18%, typu Beauty in Chaos Chardonnay lub równoważne, opakowanie szklana
butelka o pojemności 0,75l

szt.

10

9

Wino białe, półsłodkie, kraj pochodzenia Portugalia region Madera, o zawartości
alkoholu do 18%, typu MADERA MEIO SECO lub równoważne, szklana butelka o
pojemności 0,75 l

szt.

4

9

Wino białe, półsłodkie, kraj pochodzenia Włochy region Sycylia - Pellegrino, o
zawartości alkoholu do 17%, typu MARSALA FINEE DOP MARSALA lub równoważne,
szklana butelka o pojemności 0,75 l

szt.

10

10

Wino Białe - słodki, kraj pochodzenia: Niemcy do 0,5%, typu Lighi Live Chardonnay
alcohol free lub równoważne, opakowanie szklana butelka o pojemności 0,75l

szt.

2

szt.

10

WINA RÓŻOWE
11

Wino Różowe - półwytrawne, kraj pochodzenia: Portugalia o zawartości alkoholu od
4,5% do 18%, typu JMF Setubal Rose lub równoważne. W szklanej butelce o
pojemności 0,75l
WINA CZERWONE

12

Wino czerwone - wytrawne, kraj pochodzenia: Chile o zawartości alkoholu od 4,5%
do 18%, typu Ochagavia 'Medialuna' Cabernet Sauvignon/Merlot lub równoważne,
opakowanie szklana butelka o pojemności 0,75l

szt.

10

13

Wino czerwone - wytrawne, kraj pochodzenia: Włochy o zawartości alkoholu od 4,5%
do 18%, typu Grifone Primitivo lub równoważne, opakowanie szklana butelka o
pojemności 0,75l

szt.

10

14

Wino czerwone - wytrawne, kraj pochodzenia: Francja o zawartości alkoholu od 4,5%
do 18%, typu Chateau Pontet Nivelle lub równoważne, opakowanie szklana butelka o
pojemności 0,75l

szt.

10

15

Wino czerwone - wytrawne, kraj pochodzenia: Hiszpania o zawartości alkoholu od
4,5% do 18%, typu Vina Bujanda Crianza lub równoważne, opakowanie szklana
butelka o pojemności 0,75l

szt.

10

16

Wino czerwone - wytrawne, kraj pochodzenia: Chile o zawartości alkoholu od 4,5%
od 18%, typu Carolina Reserva Carmenere lub równoważne, opakowanie szklana
butelka o pojemności 0,75l

szt.

10
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17

Wino czerwone, słodkie, kraj pochodzenia: Portugalia, o zawartości alkoholu do
20%, typu PORTO GRAHAM'S LBV PORT lub równoważne, szklana butelka o
pojemności 0,75 l

szt.

8

WINA DESEROWE
18

Wino Białe Deserowe, kraj pochodzenia: Gruzja o zawartości alkoholu od 4,5% do
18%, typu Alazani Semi Sweet lub równoważne, opakowanie szklana butelka o
pojemności 0,75l

szt.

10

19

Wino czerwone Deserowe, kraj pochodzenia: Grecja o zawartości alkoholu od 4,5%
do 18%, typu Piccolo Mondo Semi Sweet lub równoważne, opakowanie szklana
butelka o pojemności 0,75l

szt.

10

WINA BANKIETOWE
20

Wino Musujące Bankiet - wytrawne lub półwytrawne, kraj pochodzenia: Francja o
zawartości alkoholu od 4,5% do 18%, typu Frederic Chopin lub równoważne,
opakowanie szklana butelka o pojemności 0,75l

szt.

65

21

Wino białe Bankiet - wytrawne, kraj pochodzenia: Hiszpania o zawartości alkoholu
od 4,5% do 18%, typu Conquesta Chardonnay lub równoważne, opakowanie szklana
butelka o pojemności 0,75l

szt.

25

22

Wino białe Bankiet - wytrawne, kraj pochodzenia: Francja o zawartości alkoholu od
4,5% do 18%, typu Nos Racines Sauvignon Blanc lub równoważne, opakowanie
szklana butelka o pojemności 0,75l

szt.

25

23

Wino czerwone Bankiet - wytrawne, kraj pochodzenia: Hiszpania o zawartości
alkoholu od 4,5% do 18%, typu Conquesta Cabernet Sauvignon lub równoważne,
opakowanie szklana butelka o pojemności 0,75l

szt.

25

24

Wino czerwone Bankiet - wytrawne, kraj pochodzenia: Francja o zawartości alkoholu
od 4,5% do 18%, typu Nos Racines Merlot lub równoważne, opakowanie szklana
butelka o pojemności 0,75l

szt.

25

WINA W KARTONACH
25

Wino Bag in Box Białe/Czerwone - wytrawne, kraj pochodzenia: Francja o
zawartości alkoholu od 4,5% do 18%, typu Beau De France lub równoważne,
opakowanie karton o pojemności 5 litrów

op.

12

26

Wino Bag in Box Białe - wytrawne, kraj pochodzenia: Włochy o zawartości alkoholu
od 4,5% do 18%, typu Pecorino lub równoważne, opakowanie karton o pojemności 3
litrów

op.

12

27

Wino Bag in Box Czerwone - wytrawne, kraj pochodzenia: Włochy o zawartości
alkoholu od 4,5% od 18%, typu Primitivo lub równoważne, opakowanie karton o
pojemności 3 litrów

op.

12

szt.

1

28

WINA FRIZZANTE (KEG 2O LITRÓW)
Wino Frizzante - wytrawne, kraj pochodzenia: Włochy o zawartości alkoholu od 4,5%
do 18%, typu Villa Bellucci lub równoważne, opakowanie KEG plastik 20 litrów

29

Wino Frizzante - wytrawne, kraj pochodzenia: Włochy o zawartości alkoholu od 4,5%
do 18%, typu Ponte Bianco lub równoważne, opakowanie KEG plastik 20 litrów

szt.

1

30

Wino Frizzante - wytrawne, kraj pochodzenia: Włochy o zawartości alkoholu od 4,5%
do 18%, typu Ponte Rose lub równoważne, opakowanie KEG plastik 20litrów

szt.

1

KARTA DEGUSTACYJNA:
WINA BIAŁE
31

Wino Białe - wytrawne , kraj pochodzenia: Włochy o zawartości alkoholu od 4,5% do
18%, typu V% Malvasia Del Salento lub równoważne, opakowanie szklana butelka o
pojemności 0,75l

szt.

10

32

Wino Białe - wytrawne , kraj pochodzenia: Nowa Zelandia o zawartości alkoholu od
4,5% do 18%, typu Sheep Dreams Sauvignon Blanc lub równoważne, opakowanie
szklana butelka o pojemności 0,75l

szt.

10

33

Wino Białe - półwytrawne , kraj pochodzenia: Polska o zawartości alkoholu od 4,5%
do 18%, typu Johanniter lub równoważne, opakowanie szklana butelka o pojemności
0,75l

szt.

10

34

Wino Białe - wytrawne , kraj pochodzenia: Francja o zawartości alkoholu od 4,5% do
18%, typu Chablis Vaudon lub równoważne, opakowanie szklana butelka o pojemności
0,75l

szt.

10

szt.

10

WINA CZERWONE
35

Wino Czerwone - wytrawne , kraj pochodzenia: Chile o zawartości alkoholu od 4,5%
do 18%, typu Reserva Cabernet Sauvignon lub równoważne, opakowanie szklana
butelka o pojemności 0,75l
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36

Wino Czerwone - wytrwane , kraj pochodzenia: Argentyna o zawartości alkoholu od
4,5% do 18%, typu La Linda Malbec lub równoważne, opakowanie szklana butelka o
pojemności 0,75l

szt.

10

37

Wino Czerwone - wytrawne, kraj pochodzenia: Włochy o zawartości alkoholu od
4,5% do 18%, typu Santa Cristina lub równoważne, opakowanie szklana butelka o
pojemności 0,75l

szt.

10

38

Wino Czerwone - wytrawne, kraj pochodzenia: USA o zawartości alkoholu od 4,5%
do 18%, typu Gnarly Head Pinot Noir lub równoważne, opakowanie szklana butelka o
pojemności 0,75l

szt.

10

39

Wino Czerwone - wytrawne, kraj pochodzenia: Hiszpania o zawartości alkoholu od
4,5% do 18%, typu Baron De Ley Reserva lub równoważne, opakowanie szklana
butelka o pojemności 0,75l

szt.

10

40

Wino czerwone - wytrwane, kraj pochodzenia: Włochy o zawartości alkoholu od 4,5%
do 18%, typu V! Primitivo Di Manduria lub równoważne, opakowanie szklana butelka
o pojemności 0,75l

szt.

10

WINO W MAŁYCH BUTELKACH
41

Wino czerwone, wytrawne, kraj pochodzenia: Francja o zawartości alkoholu od 4,5%
do 18%, typu Nos Racines Merlot lub równoważne, mała butelka szklana o pojemności
od 180 ml do 200 ml

szt.

500

42

Wino białe, wytrawne, kraj pochodzenia: Francja o zawartości alkoholu od 4,5% do
18%, typu Nos Racines Sauvignon Blanc lub równoważne, mała butelka szklana o
pojemności od 180 ml do 200 ml

szt.

1200

43

Wino białe, wytrawne, kraj pochodzenia: Chile o zawartości alkoholu od 4,5% do
18%, typu Santa Carolina Chardonnay lub równoważne, butelka szklana o pojemności
od 180 ml do 200 ml

szt.

500

44

Wino czerwone, wytrawne, kraj pochodzenia: Chile o zawartości alkoholu od 4,5%
do 18%, typu Santa Carolina Cabernet Sauvignon lub równoważne, butelka szklana
o pojemności od 180 ml do 200 ml

szt.

200

45

Wino białe, półwytrawne, musujące, kraj pochodzenia: Włochy o zawartości
alkoholu od 4,5% do 18%, typu Prosecco Treviso Extra Dry lub równoważne, szklana
butelka o pojemności 200 ml

szt.

1200

RAZEM WARTOŚĆ PAKIETU
Wymagania dla przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania wina identycznego z zaproponowanym w ofercie. Przedmiot zamówienia
obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek towaru.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia złożonego drogą
elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo doraźnego uzupełnienia poszczególnego zamówienia.
3. Dostawy ww. win planowane są maksymalnie do 3 dostaw w tygodniu do godz. 10.00, przy zachowaniu minimum
logistycznego dla jednej dostawy na poziomie 300,00 zł netto. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i własnym
staraniem do dostarczenia i rozładowania towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie jego siedziby.
Transport Wykonawcy winien odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności, zgodnie
z wszelkimi normami i przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania
produktów na następny dzień po dokonaniu zamówienia. W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie
prawo do żądania dostaw w trybie awaryjnym, tzn. w terminie skróconym do 8 godzin od momentu złożenia zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań na mniejsze lub większe pod warunkiem, że po przeliczeniu na sztuki
czy litry, będą one dawały ilość wymaganą przez Zamawiającego. Informację o innym sposobie pakowania prosimy wpisać
w ostatnią kolumnę tabeli w Formularzu asortymentowo-cenowym.
5. Przyjęcie każdej dostawy do magazynu poprzedzone będzie kontrolą jakościową i ilościową przeprowadzoną przez osobę
przyjmującą w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku, jeżeli jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie
będzie oznaczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź jeżeli będzie posiadał wady jakościowe lub ilościowe,
Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru. W przypadku reklamacji wykonawca zobowiązany jest w ciągu 4 godz. do
dostarczenia towaru bez wad.
6. Wykonawca musi posiadać wdrożony system kontroli jakości żywieniowej HACCP lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej.
Ponadto Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w zakresie przedmiotu
zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ww. dokumentów, na jego żądanie, na
każdym etapie obowiązywania umowy.
7. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty
wymagane stosowanymi przepisami i normami. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ww. dokumentów
Zamawiającemu, na jego żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy. Produkty muszą być dopuszczone do obrotu
na rynku krajowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym
przepisami prawa, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.
8. Zaoferowane ceny jednostkowe produktów są niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy, jednakże, gdy dany
asortyment będzie objęty promocją w ramach ogólnodostępnej oferty Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do
objęcia Zamawiającego przedmiotową promocją oraz do udzielenia Zamawiającemu rabatów wynikających z takiej akcji
promocyjnej.
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9.
a)

Wymagania dodatkowe:
opakowanie: produkty muszą być dostarczone w oryginalnych, nie uszkodzonych, szczelnie zamkniętych butelkach,
prawidłowo oznakowane. Na każdym opakowaniu jednostkowym musi być zawieszka/naklejona etykieta z następującymi
danymi: nazwa produktu, nazwa producenta/dostawcy, numer normy, masa netto, data produkcji oraz pozostałe informacje
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Ponadto każda butelka z alkoholem musi posiadać banderolę, tj.
papierową opaskę naklejoną na opakowanie, świadczącą o tym, że towar jest oryginalny i nienaruszony. Opakowania
jednostkowe dla produktów muszą być suche, czyste i bez uszkodzeń mechanicznych i obcych zapachów, zabrudzeń,
pleśni oraz powinny zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem, jak również powinny
zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i transportu,
b) transport: produkty powinny być przewożone zgodnie z obowiązującymi normami dla transportu artykułów
żywnościowych,
c) w ramach przedmiotu zamówienia, w celu ekspozycji wina i schłodzenia go przed sprzedażą, Wykonawca
udostępni Zamawiającemu lodówkę dedykowaną przez producenta sprzętu AGD do ekspozycji wina
w butelkach w lokalu gastronomicznym o proponowanych parametrach technicznych i estetycznych:
- lodówka w stonowanej kolorystyce, nowa, sprawna technicznie o wymiarach ok. 160-200cm wysokość x ok. 56cm
szerokość x ok. 56cm głębokość, pojemność ok. 120 szt. butelek, w ilości 1szt.
Dodatkowo Wykonawca zapewni:
- 10 otwieraczy do wina,
- minimum cztery szkolenia produktowo-serwisowe w ciągu roku dla obsługi gastronomicznej Zamawiającego - terminy
szkoleń zostaną wspólnie ustalone przez Zamawiającego i Wykonawcę. Pozostałe kwestie związane z przekazaniem ww.
wyposażenia oraz jego zwrotem po zakończeniu realizacji umowy, zostaną uzgodnione przez Zamawiającego
i Wykonawcę w trybie roboczym.
Sprzęt ww. będzie udostępniony Zamawiającemu na czas obowiązywania umowy. W przypadku zaistnienia awarii, bądź
konieczności przeprowadzenia serwisów i/lub napraw ww. sprzętu (lodówki), po uprzednim zgłoszeniu przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace serwisowe i/lub naprawcze na własny koszt i ryzyko,
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Kwestie związane z przekazaniem ww. wyposażenia oraz jego zwrotem po
zakończeniu realizacji umowy, zostaną uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę w trybie roboczym.
10. W opisie przedmiotu zamówienia, tam gdzie Zamawiający wskazał pochodzenie (marka, znak towarowy, producent)
produktów spożywczych, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Gramatura oferowanego
produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w Formularzu asortymentowocenowym. Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa,
estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez
Zamawiającego. Jeśli Wykonawca zaoferuje produkt równoważny, zobowiązany jest umieścić w Załączniku nr 2B do SIWZ
- Karta Produktu Równoważnego, opis pozycji równoważnych z podaniem nazw ich producentów.
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Pakiet 3: DESTYLOWANE NAPOJE ALKOHOLOWE
Przybliżone
Jednostka
zapotrzebowanie
miary
roczne wg jednostki
(j.m.)
miary
(w kolumnie j.m.)

Lp.

Przedmiot zamówienia (nazwa artykułu i wymagane parametry)

1

AMARETTO - likier migdałowy o zawartości alkoholu 21%, kraj pochodzenia
Włochy; alkohol o słodkim i lekko gorzkim smaku, typu AMARETTO
MADRUZZO lub równoważny, opakowanie szklana butelka o pojemności 1 l

szt.

4

2

APEROL - likier o zawartości alkoholu 11%, kraj pochodzenia Włochy; alkohol
o lekko gorzkim smaku i jasnoczerwonej barwie, w składzie: gorzka
pomarańcza, rabarbar, wyciąg z ziół; typu APEROL BARBIERI APERITIVO lub
równoważny, opakowanie szklana butelka o pojemności 1 l

szt.

80

3

BRANDY – wysokoprocentowy napój alkoholowy, o zawartości do 38%
alkoholu, kraj pochodzenia: Włochy; alkohol powstaje z destylatów winnych;
typu STOCK 84 lub równoważny, opakowanie szklana butelka o pojemności
1I

szt.

5

4

GIN – wysokoprocentowy napój alkoholowy, o zawartości 40 % alkoholu, kraj
pochodzenia: Unia Europejska; alkohol o smaku gorzkim jałowcowym,
wyprodukowany na bazie jagód jałowca, nasion kolendry, imbiru, cynamonu,
wyselekcjonowanych ziół, typu GORDON'S lub równoważny, opakowanie
szklana butelka o pojemności 0,7 l

szt.

30

5

IRLANDZKI LIKIER - likier o zawartości alkoholu 17%, kraj pochodzenia
Irlandia; alkohol o słodkim smaku, wyprodukowany na bazie śmietanki, wanilii
i kakao, typu BAILEYS ORIGINAL IRISH CREAM lub równoważny, opakowanie
szklana butelka o pojemności 0,7 l

szt.

4

6

LIKIER BLUE CURACAO - likier pomarańczowy o zawartości alkoholu 20%,
kraj pochodzenia Francja; alkohol o smaku czarnej porzeczki wykorzystywany
jako dodatek do drinków i koktajli, typu OLANDO Blue Curacao lub
równoważny, opakowanie szklana butelka o pojemności 0,5 l

szt.

10

7

LIKIER MELONOWY - likier melonowy o zawartości alkoholu 20%, kraj
pochodzenia Polska; alkohol o smaku czarnej porzeczki wykorzystywany jako
dodatek do drinków i koktajli, typu TOORANK LIKIER MELONOWY DREAM lub
równoważny, opakowanie szklana butelka o pojemności 0,5 l

szt.

1

8

LIKIER PORZECZKOWY - likier z czarnej porzeczki o zawartości alkoholu
20%, kraj pochodzenia Francja; alkohol o smaku czarnej porzeczki
wykorzystywany jako dodatek do drinków i koktajli, typu CREME DE CASIS
DIJON lub równoważny, opakowanie szklana butelka o pojemności 0,7 l

szt.

10

9

LIKIER ZIOŁOWY – wysokoprocentowy napój alkoholowy o zawartości ok. 35
% alkoholu, kraj pochodzenia: Niemcy; likier o smaku słodko - ziołowym,
w składzie 56 ziół, owoce; typu JAGERMEISTER lub równoważny, opakowanie
szklana butelka o pojemności 0,5 l

szt.

4

10

MIÓD PITNY DWÓJNIAK – wysokoprocentowy napój alkoholowy o zawartości
16% alkoholu, kraj pochodzenia Unia Europejska; alkohol o słodkim smaku,
wyprodukowany na bazie miodów jesiennych, typu MIÓD PITNY
STAROPOLSKI DWÓJNIAK lub równoważny, opakowanie kamionka
o pojemności 0,75 l

szt.

2

11

MIÓD PITNY TRÓJNIAK – wysokoprocentowy napój alkoholowy o zawartości
16% alkoholu, kraj pochodzenia Unia Europejska; alkohol o słodkim smaku,
wyprodukowany na bazie miód, typu APIS MIÓD PITNY STAROPOLSKI
TRÓJNIAK lub równoważny, opakowanie butelka o pojemności 0,75 l

szt.

6

12

NALEWKA OSMAKU WIŚNIOWYM– wysokoprocentowy napój alkoholowy
o zawartości do 32% alkoholu, kraj pochodzenia: Polska; typu SOPLICA lub
równoważna, opakowanie szklana butelka o pojemności 0,5 l

szt.

5

13

NALEWKA OSMAKU MALINOWYM – wysokoprocentowy napój alkoholowy
o zawartości do 30% alkoholu, kraj pochodzenia: Polska; typu SOPLICA lub
równoważna, opakowanie szklana butelka o pojemności 0,5 l

szt.

5
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14

NALEWKA O SMAKU CYTRYNOWYM Z NUTĄ MIODU – wysokoprocentowy
napój alkoholowy o zawartości do 30% alkoholu, kraj pochodzenia: Polska, typu
SOPLICA lub równoważna, opakowanie szklana butelka o pojemności 0,5l

szt.

10

15

RUM BIAŁY – wysokoprocentowy napój alkoholowy o zawartości min. 37,5 %
alkoholu, kraj pochodzenia: Ameryka Środkowa - Puerto Rico; alkohol o smaku
słodkich kandyzowanych owoców, dojrzałych bananów, orzechów i wanilii, typu
BACARDI CARTA BLANCA lub równoważny, opakowanie szklana butelka o
pojemności 0,7l

szt.

20

16

RUM CIEMNY – wysokoprocentowy napój alkoholowy o zawartości 40%
alkoholu, kraj pochodzenia: Ameryka Środkowa - Puerto Rico; alkohol o smaku
wanilii, czekolady deserowej, suszu owocowego i kawy o ciemnobrązowej
barwie, typu BACARDI CARTA NEGRA lub równoważny, opakowanie szklana
butelka o pojemności 0,7l

szt.

5

17

TEQUILA SILVER – wysokoprocentowy napój alkoholowy o zawartości 38%
alkoholu, kraj pochodzenia: Meksyk; alkohol wytwarzany w 70% z niebieskiej
agawy oraz słodkich nut wanilii, typu TEQUILA SIERRA SILVER lub
równoważny, opakowanie szklana butelka o pojemności 0,7l

szt.

4

18

WERMUT - alkohol o zawartości alkoholu min. 14,0%, kraj pochodzenia
Włochy; wermut o delikatnym ziołowym smaku, wyprodukowany na bazie
białego wytrawnego wina, o smaku słodkim z nutą wanilii i przypraw; typu
MARTINI BIANCO lub równoważny, opakowanie szklana butelka o pojemności
1l

szt.

10

19

WERMUT - alkohol o zawartości alkoholu min. 14,0%, kraj pochodzenia
Włochy; wermut o delikatnym ziołowym i korzennym smaku, wyprodukowany
na bazie ekstraktu z czerwonej pomarańczy; typu MARTINI FIERO lub
równoważny, opakowanie szklana butelka o pojemności 1 l

szt.

5

20

WHISKY IRISH – wysokoprocentowy napój alkoholowy, o zawartości min. 40%
alkoholu, irlandzka whisky typu blended, np. JAMESON WHISKY lub
równoważna smakowo, butelka szklana 0,7 l

szt.

20

21

WHISKY SZKOCJA – wysokoprocentowy napój alkoholowy o zawartości min.
40% alkoholu, szkocka whisky typu blended, np. BALLANTINE'S lub
równoważna, butelka szklana 0,7 l

szt.

30

22

WHISKY USA – wysokoprocentowy napój alkoholowy, o zawartości min. 40%
alkoholu, amerykańska whisky, np. JACK DANIELS lub równoważna, butelka
szklana 0,7 l

szt.

20

23

WHISKY SZKOCJA – wysokoprocentowy napój alkoholowy o zawartości min.
40% alkoholu, szkocka whisky typu blended, np. GLENFIDDISH 12 - letnia
Single Malt Scotch Whisky lub równoważna, butelka szklana 0,7 l

szt.

1

24

WHISKY SZKOCJA – wysokoprocentowy napój alkoholowy o zawartości min.
40% alkoholu, szkocka whisky typu blended, np. GLENMORANGIE 10- letnia
lub równoważna, butelka szklana 0,7 l

szt.

1

25

WÓDKA – wysokoprocentowy napój alkoholowy o zawartości min. 40%
alkoholu, kraj pochodzenia: Polska; wódka czysta, bez dodatków i smaków,
typu WYBOROWA lub równoważna, opakowanie szklana butelka o pojemności
0,7 l

szt.

100

26

WÓDKA – wysokoprocentowy napój alkoholowy o zawartości min. 40%
alkoholu, kraj pochodzenia: Unia Europejska; wódka czysta, bez dodatków i
smaków, typu FINLANDIA lub równoważna, opakowanie szklana butelka o
pojemności 0,7 l

szt.

100

RAZEM WARTOŚĆ PAKIETU
Wymagania dla przedmiotu zamówienia:
1.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania ww. napojów alkoholowych identycznych z zaproponowanymi w ofercie.
Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek towaru.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia złożonego drogą
elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo doraźnego uzupełnienia poszczególnego zamówienia.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
a)

b)

Dostawy ww. napojów alkoholowych planowane są maksymalnie do 3 dostaw w tygodniu do godz. 10.00, przy zachowaniu
minimum logistycznego dla jednej dostawy na poziomie 300,00 zł netto. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt
i własnym staraniem do dostarczenia i rozładowania towaru przed magazynem żywności Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązuje się na własny koszt i własnym staraniem do dostarczenia i rozładowania towaru w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego na terenie jego siedziby. Transport Wykonawcy winien odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym
środków transportu żywności, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania produktów na następny dzień po dokonaniu zamówienia. W szczególnych
przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostaw w trybie awaryjnym, tzn. w terminie skróconym do 8
godzin od momentu złożenia zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań na mniejsze lub większe pod warunkiem, że po przeliczeniu na sztuki
czy litry, będą one dawały ilość wymaganą przez Zamawiającego. Informację o innym sposobie pakowania prosimy wpisać
w ostatnią kolumnę tabeli w Formularzu asortymentowo-cenowym.
Przyjęcie każdej dostawy do magazynu poprzedzone będzie kontrolą jakościową i ilościową przeprowadzoną przez osobę
przyjmującą w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku, jeżeli jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie
będzie oznaczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź jeżeli będzie posiadał wady jakościowe lub ilościowe,
Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru. W przypadku reklamacji wykonawca zobowiązany jest w ciągu 4 godz. do
dostarczenia towaru bez wad.
Wykonawca musi posiadać wdrożony system kontroli jakości żywieniowej HACCP lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej.
Ponadto Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w zakresie przedmiotu
zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ww. dokumentów, na jego żądanie, na
każdym etapie obowiązywania umowy.
Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty
wymagane stosowanymi przepisami i normami. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ww. dokumentów
Zamawiającemu, na jego żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy. Produkty muszą być dopuszczone do obrotu
na rynku krajowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym
przepisami prawa, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.
Zaoferowane ceny jednostkowe produktów są niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy, jednakże, gdy dany
asortyment będzie objęty promocją w ramach ogólnodostępnej oferty Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do objęcia
Zamawiającego przedmiotową promocją oraz do udzielenia Zamawiającemu rabatów wynikających z takiej akcji
promocyjnej.
Wymagania dodatkowe:
opakowanie: produkty muszą być dostarczone w oryginalnych, nie uszkodzonych, szczelnie, zamkniętych butelkach,
prawidłowo oznakowane. Na każdym opakowaniu jednostkowym musi być zawieszka/naklejona etykieta z następującymi
danymi: nazwa produktu, nazwa producenta/dostawcy, numer normy, masa netto, data produkcji oraz pozostałe informacje
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Ponadto każda butelka z alkoholem musi posiadać banderolę, tj. papierową
opaskę naklejoną na opakowanie, świadcząca o tym, że towar jest oryginalny i nienaruszony. Opakowania jednostkowe dla
produktów muszą być suche, czyste i bez uszkodzeń mechanicznych i obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni oraz powinny
zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem, jak również powinny zapewnić
odpowiednie warunki przechowywania i transportu,
transport: produkty powinny być przewożone zgodnie z obowiązującymi normami dla transportu artykułów żywnościowych.

10. W opisie przedmiotu zamówienia, tam gdzie Zamawiający wskazał pochodzenie (marka, znak towarowy, producent)
produktów spożywczych, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Gramatura oferowanego
produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w Formularzu asortymentowo-cenowym.
Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka,
konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez
Zamawiającego. Jeśli Wykonawca zaoferuje produkt równoważny, zobowiązany jest umieścić w Załączniku nr 2B do SIWZ
- Karta Produktu Równoważnego, opis pozycji równoważnych z podaniem nazw ich producentów.
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