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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

związana z realizacją zamówienia dotyczącego dostawy materiałów do badań – buraki ćwikłowe i ziemniaki 

 

Przedmiot oferty będzie zgodny z warunkami niniejszego zapytania ofertowego, jeśli będzie spełniał warunki 

przedstawione w poniższej specyfikacji w sposób zgodny lub równoważny (zakres równoważności dotyczy parametrów 

poszczególnych elementów). Parametry produktów powinny być równoważne lub lepsze od wymienionych poniżej: 

 

1. Buraki: 72 000 kg  - dostawy produktów sukcesywne przez okres całego roku w terminach: 

2 000 kg – w okresie do 30.06.2021 r. 

70 000 kg – w okresie od 01.07.2021 – 30.06.2023 r. 

 

Ogólne informacje o produkcie: 

− Klasa EU: Brak klasy jakościowej 

− Odmiana: Wodan, Monty  - lub/i równoważny 

− Wygląd: Burak ćwikłowy czerwony dobrej jakości, myty, o kształcie okrągłym (nie sercowatym, bez ubytków), 

jędrny, bez uszkodzeń, bez oznak chorób grzybowych, np. zgnilizna, pleśń, bez oznak i pozostałości szkodników 

oraz zmian przez nie spowodowanych, bez obcych zapachów i posmaków, z przeznaczeniem do przetwórstwa. 

Rozeta liściowa całkowicie ścięta .Przycięcie ogonka nieakceptowane >3 mm Przechowywany zgodnie z zasadami 

higieny i warunków przechowywania. 

− Kaliber: 50-80 mm - lub/i równoważny 

− Tolerancja dotycząca wielkości: maksymalnie: 5% poniżej kalibru. 

Jakość produktu: 

Wymagania UE we wszystkich klasach jakości, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych dla danej klasy 

i dopuszczalnych tolerancji, produkt musi być:  

− cały, zdrowy, czysty  

− praktycznie wolny od jakichkolwiek widocznych substancji obcych  

− o świeżym wyglądzie  
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− wolny od szkodników  

− wolny od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki  

− wolny od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego  

− wolny od obcych zapachów i/lub smaków.  

− rozwój i stan produktu muszą być takie, aby umożliwiały: wytrzymanie transportu i przeładunku , przybycie 

w zadowalającym stanie do miejsca przeznaczenia. 

Tolerancja jakościowa: 

− Bardzo duże uszkodzenia: Rozeta powyżej 5 mm, bardzo duże uszkodzenia po szkodnikach, bardzo duże spękania, 

spleśniałe, zgniłe buraki, nieprzycięte ogonki, pozostałość naci, bardzo duże wady kształtu, uszkodzenia po 

mrozie, wewnętrzne przebarwienia, ciała i substancje obce, obce zapachy i smaki, pozostałość szkodników. 

Tolerancja: 1% 

− Duże uszkodzenia: Pęknięcia uprawowe, uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia przez choroby, uszkodzenia 

przez szkodniki, zwiędnięte buraki, silne zabrudzenia ziemią, zbyt duża rozeta, objawy przechłodzenia. 

Tolerancja: 3% 

Jakość wewnętrzna: 

− Minimum 8% zawartości ekstraktu (brix) 

Wymagania dotyczące transportu: 

− Pakowany w skrzyniopalety plastikowe (zwrotne). Opakowanie powinno być czyste, nie po granulacie 

plastikowym, bez obcych zapachów, bez zanieczyszczeń organicznych, i nieorganicznych, chemicznych, 

nieuszkodzone mechanicznie.  

− Temperatura w trakcie transportu: 0- 15°C (1 - 8°C optymalna) 

− Temperatura produktu: 0 - 10°C  (1 - 6°C optymalna) 

Zawartość pozostałości pestycydów: 

− Zgodna z  WE 396/2005 z dnia 23 lutego 2005 wraz z wszystkimi późniejszymi zmianami. 

Zawartość niektórych zanieczyszczeń: 

− Zgodne z WE 1881/2006 wraz z wszystkimi późniejszymi zmianami. 
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Stosowanie środków ochrony roślin:  

Produkt musi być bezpieczny i legalny w kraju produkcji i zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej dotyczącymi 

stosowania środków ochrony roślin i nawozów oraz maksymalnych pozostałości pestycydów w warzywach.  

Dostawca musi być zdolny do udowodnienia, że produkt został bezpiecznie i leganie wyprodukowany. 

Wyprodukowane bez stosowania GMO. 

 

2. Ziemniaki: 72 000 kg  - dostawy produktów sukcesywne przez okres całego roku w terminach: 

2 000 kg – w okresie do 30.06.2021 r. 

70 000 kg – w okresie od 01.07.2021 – 30.06.2023 r. 

 

Ogólne informacje o produkcie: 

− Klasa EU: Brak klasy jakościowej 

− Odmiana: Ziemniaki typu A (sałatkowe), miąższ żółty, skórka gładka, oczka płytkie: preferowane odmiany: Esmee, 

Primabella, Sunita  - lub/i równoważna 

− Wygląd: Ziemniaki dobrej jakości, myte, o kształcie okrągłym lub lekko podłużnym, jędrne, bez uszkodzeń, bez 

oznak chorób grzybowych, np. zgnilizna, pleśń, bez oznak i pozostałości szkodników oraz zmian przez nie 

spowodowanych, bez obcych zapachów i posmaków, z przeznaczeniem do przetwórstwa. 

− Kaliber: 35-55 mm - lub/i równoważny 

− Tolerancja dotycząca wielkości: maksymalnie: 5% poniżej i powyżej kalibru. 

Jakość produktu: 

Wymagania UE we wszystkich klasach jakości, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych dla danej klasy 

i dopuszczalnych tolerancji, produkt musi być:  

− cały, zdrowy, czysty  

− praktycznie wolny od jakichkolwiek widocznych substancji obcych  

− o świeżym wyglądzie  

− wolny od szkodników  

− wolny od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki  

− wolny od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego  
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− wolny od obcych zapachów i/lub smaków.  

− rozwój i stan produktu muszą być takie, aby umożliwiały: wytrzymanie transportu i przeładunku , przybycie 

w zadowalającym stanie do miejsca przeznaczenia. 

Tolerancja jakościowa: 

− Bardzo duże uszkodzenia: Bardzo duże uszkodzenia po szkodnikach, bardzo duże spękania, spleśniałe, zgniłe 

ziemniaki,  bardzo duże wady kształtu, uszkodzenia po mrozie, wewnętrzne przebarwienia, ciała i substancje 

obce, obce zapachy i smaki, pozostałość szkodników. 

Tolerancja: 1% 

− Duże uszkodzenia: Pęknięcia uprawowe, uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia przez choroby, uszkodzenia 

przez szkodniki, zwiędnięte ziemniaki, silne zabrudzenia ziemią, objawy przechłodzenia. 

Tolerancja: 3% 

Wymagania dotyczące transportu: 

− Pakowany w skrzyniopalety plastikowe (zwrotne). Opakowanie powinno być czyste, nie po granulacie 

plastikowym, bez obcych zapachów, bez zanieczyszczeń organicznych, i nieorganicznych, chemicznych, 

nieuszkodzone mechanicznie.  

− Temperatura w trakcie transportu: 6 - 12°C (2- 15°C optymalna) 

− Temperatura produktu: 4 - 10°C  (1 - 12°C optymalna) 

Zawartość pozostałości pestycydów: 

− Zgodna z  WE 396/2005 z dnia 23 lutego 2005 wraz z wszystkimi późniejszymi zmianami. 

Zawartość niektórych zanieczyszczeń: 

− Zgodne z WE 1881/2006 wraz z wszystkimi późniejszymi zmianami. 

Stosowanie środków ochrony roślin:  

Produkt musi być bezpieczny i legalny w kraju produkcji i zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej dotyczącymi 

stosowania środków ochrony roślin i nawozów oraz maksymalnych pozostałości pestycydów w warzywach.  

Dostawca musi być zdolny do udowodnienia, że produkt został bezpiecznie i leganie wyprodukowany. 

Wyprodukowane bez stosowania GMO. 

 


