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Załącznik nr 4  do SIWZ 

 

____________________ 

(oznaczenie Wykonawcy)       

 

 

Oświadczenie  dotyczące  transportu  artykułów żywnościowych 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych: pieczywo, 

jajka, artykuły sypkie, przyprawy, miód, przetwory warzywno - owocowe 

 

 

Wykonawca: 

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

Siedziba:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu i faksu: ……………….……………………………………………………………………………………………. 

 

  

 Niniejszym oświadczam, że transport artykułów żywnościowych odpowiada wymaganiom sanitarnym 

dotyczącym środków transportu żywności (zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia Dz. U. z 2010 r., nr 136, poz. 914), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 

roku w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących transportu żywności (Dz. U. z 2003 roku, nr 21, poz. 179) oraz 

Rozporządzeniu WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny 

środków spożywczych 

 

 

 

______________dnia _____________2017 roku   ______________________________ 

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do      

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)
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   Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

____________________ 

(oznaczenie Wykonawcy)       

 

 

Oświadczenie  dotyczące  jakości  artykułów  żywnościowych 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych: pieczywo, 

jajka, artykuły sypkie, przyprawy, miód, przetwory warzyno - owocowe 

 

 

Wykonawca: 

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

Siedziba:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu i faksu: ……………….……………………………………………………………………………………..……… 

 

  

 Niniejszym oświadczam, że oferowane artykuły żywnościowe spełniają wymagania określone w ustawie z 

dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., nr 136, poz. 914), a ich 

produkcja jest zgodna z zasadami GMP (Dobra praktyka produkcyjna), GHP (Dobra praktyka higieniczna) i 

systemem HACCP (System zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności). 

 

 

 

 

 

 

______________dnia _____________2017 roku                         ______________________________ 

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do      

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)   
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            Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

_______________________ 

(oznaczenie Wykonawcy)       

 

 

Oświadczenie – „Handlowy dokument identyfikacyjny” 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych: pieczywo, 

jajka, artykuły sypkie, przyprawy, miód, przetwory warzyno - owocowe 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu i faksu: 

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

 

 

Oświadczam, że do każdej dostawy oferowanych artykułów żywnościowych zostanie dołączony „Handlowy 

dokument identyfikacyjny”. 

 

 

 

 

______________dnia _____________2017 roku.              ______________________________ 

                        (nazwisko i imię osoby upoważnionej do     
                                         reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

_______________________ 

(oznaczenie Wykonawcy)       

 

Oświadczenie dotyczące Specyfikacji produktu 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych: pieczywo, 

jajka, artykuły sypkie, przyprawy, miód, przetwory warzywno - owocowe 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu i faksu: 

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

 

Oświadczam, że wraz z pierwszą dostawą oferowanych artykułów żywnościowych do każdego 

produktu zostanie dołączona Specyfikacja produktu, której treść zawierać będzie następujące informacje: 

1. Skład / Opis 

2. Alergeny 

3. GMO 

4. Wymagania chemiczne: (wypełnić w oparciu o dane z Załącznika nr 8 – najwyższe 

dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych zgodne z 

Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006r.)  

5. Wymagania mikrobiologiczne: (wypełnić w oparciu o dane z Załącznika nr 8 – kryteria 

mikrobiologiczne dotyczące środków spożywczych zgodne z Rozporządzeniem Komisji (WE) 

Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r.) 

6. Forma opakowania: 

Opakowanie z tworzyw sztucznych zgodnie z Rozporządzeniem UE 1935/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Rozporządzeniem UE 10/2011 z dnia 14 

stycznia 2011r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością. 

7. Okres przydatności do spożycia 

8. Warunki transportu i przechowywania 

Transport zgodny z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi środków transportu żywności 

(zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 

2010 r., nr 136, poz. 914), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 roku w 

sprawie wymagań sanitarnych dotyczących transportu żywności (Dz. U. z 2003 roku, nr 21, 

poz. 179) oraz Rozporządzeniem WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. 

9. Przeznaczenie konsumenckie 

W przypadku jakiejkolwiek zmiany, np. składu produktu, wraz z dostawą tego produktu zostanie dostarczona 

uaktualniona Specyfikacja produktu. 

 

 

______________dnia _____________2016r.         ______________________________ 

       (nazwisko i imię osoby upoważnionej do     
                                         reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)  


