
Załącznik nr 5 
 

OŚWIADCZAM 
iż jako WYKONAWCA  przedmiotu zamówienia  jestem  BEZWZGLĘDNIE  ZOBOWIĄZANY  : 

 
1. W trakcie realizacji dostaw  do: 

a) dostarczania towarów opakowanych i przewożonych w warunkach zgodnych z wymaganiami  

HACCP (Dz.U.  z 2006r. Nr 171, poz. 1225 z późniejszymi zmianami) 

b) realizowania dostaw zgodnie z wymogami sanitarnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji 
pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 21 poz. 179), 

c) dostarczania produktów spełniających wymagania określone w Ustawie o warunkach zdrowotnych 
(Dz. U. nr 31 poz. 265 z 2005r.); 

d) dostarczania towarów środkiem transportu określonym w dokumentach dopuszczających środek 
transportu do przewozu towaru, 

e) dostarczania towarów do magazynu w siedzibie  zamawiającego własnym  transportem na własny  
     koszt  
f) dokonywania we własnym zakresie wyładunku i wniesienia dostarczanego towaru do pomieszczeń 

magazynowych Zamawiającego,  
g) dołączania do każdej dostawy dokumentu dostawy, z wyszczególnieniem produktów, ich ilości, ceny 

jednostkowej, kwoty VAT i kwoty brutto, 
h) terminowego dostarczania zamówionych towarów. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę 

towarów w terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu danego towaru u innego podmiotu i 
obciążenia Wykonawcy różnicą między ceną zakupu u innego podmiotu, a ceną wynikającą z 
umowy – w takim  przypadku Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru dostarczonego po 
terminie; 

2. Zamawiający składać będzie cząstkowe zamówienia telefonicznie lub faxem,  wynikające z bieżącego 
zapotrzebowania.  

 3.   Zamawiający ma prawo do odstąpienia od dostawy niektórych produktów na    rzecz innych  
       produktów wymienionych w  ARKUSZU  CENOWYM - załączniku    nr 1a, z zastrzeżeniem, że 
       zmiana asortymentu w poszczególny   pozycjach nie może przekroczyć 20% ich wartości  
       ilościowej wskazanej w umowie.  
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy 

pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza 
składanie przez Wykonawcę ofert równoważnych, o parametrach nie gorszych niż podane w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający w asortymencie PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA określonego w zapytaniu ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 , wymaga : 
- nazwę (logo) producenta na opakowaniach zbiorczych oraz na opakowaniach jednostkowych;   

      - produkty były świeże i pierwszej jakości; 
- produkty były oznakowane widocznym, aktualnym terminem przydatności do spożycia; 

      - dostarczane produkty posiadały etykietę produktu – handlowy dokument identyfikacyjny (HDI);-jeśli 
        dotyczy. 
Produkty z długoterminowym okresem przydatności do spożycia muszą posiadać co najmniej 6 miesięczną 
datę przydatności do spożycia licząc od daty ich dostarczenia do Zamawiającego. 
Produkty z krótkim okresem przechowywania odpowiednio powinny posiadać co najmniej 4 dniowy termin 
przydatności do spożycia. 
 
 
 
 

                                                                                                                    
……...................................................................................... 

(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy, pieczątka, data, podpis) 


