
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

w post powaniu o udzielenie zamówienia na:
wiadczenie us ug przygotowania i dostarczania posi ków dla dzieci w Szko ach

Podstawowych w Koninie aga skim i Szczepanowie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówie  publicznych

(Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z 20.11.2007r ze zm.)
zwana w dalszej cz ci Specyfikacji Ustaw



I. Zamawiaj cy

rodek Pomocy Spo ecznej w I owej
ul.Kolejowa 7
68-120 I owa
tel./fax 68 3774 948

Godziny pracy zamawiaj cego:

od poniedzia ku do pi tku  od 700do 1500

1.1 Tryb post powania: nieograniczony

1.2 Sk adanie o wiadcze , wniosków, zapyta  w niniejszym post powaniu mo liwe
dzie faxem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Wnioski o pobranie SIWZ oraz pytania do SIWZ przekazane za pomoc  faksu uwa a si
za z one w terminie, je eli ich tre  dotar a do adresata przed up ywem terminu i
zosta a niezw ocznie potwierdzona na pi mie przez przekazuj cego;
Zamawiaj cy nie dopuszcza telefonicznego sposobu porozumiewania si  z
Wykonawcami;
1.3 Zamawiaj cy o wiadcza, e wszelkie informacje, odpowiedzi na z one zapytania,
modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia b  zamieszczane na
stronie internetowej: www.ilowa.pl
1.4 W przypadku dokumentów dotycz cych Zamawiaj cy dopuszcza wy cznie form
pisemn
1.5 W przypadku b dnie podanego nr telefonu i faksu lub braku komunikacji z
Wykonawc ,
Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci z tytu u nie otrzymania informacji zwi zanych
z przedmiotem zamówienia.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

wiadczenie us ug przygotowania i dostarczania posi ków do Szkó  Podstawowych w
Koninie ag. i Szczepanowie. Dowóz musi by  zapewniony rodkami transportu
przystosowanymi do przewozu ywno ci, spe niaj cymi wszelkie wymogi sanitarno -
epidemiologiczne. Do ywianie dzieci odbywa  si  b dzie od poniedzia ku do pi tku z
uwzgl dnieniem przerw w nauce.

Posi ki maj  by  sporz dzone zgodnie z wymaganiami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla
ywienia zbiorowego. Musz  tez by  sporz dzone ze wie ych produktów spo ywczych

posiadaj cych aktualne terminy wa no ci.
Posi ki musz  by  sporz dzone w dniu dostawy i dostarczone do szkó  w asnym
transportem w specjalistycznych pojemnikach. Obiady musz  mie  odpowiedni
temperatur , wymagana dla posi ków obiadowych.
Posi ek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywa  si  z zachowaniem
odpowiednich warunków higieniczno- sanitarnych oraz spe nia  warunki okre lone w

http://www.ilowa.pl


przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpiecze stwie ywno ci i ywienia ( Dz.U.
Nr 171, poz.1225 z pó n. zm.)

Zamawiaj cy nie dopuszcza powtarzalno ci posi ków w ci gu jednego tygodnia. Godziny
dostarczania posi ków w godzinach umówionych z dyrektorami szkó . Obiady nale y
dostarczy  w ramach kosztów w asnych ( wraz z za adunkiem i roz adunkiem).

Zamawiaj cy zastrzega sobie, e ilo  osób korzystaj cych z obiadów mo e ulega  zmianie,
w zale no ci od liczby dzieci uprawnionych do otrzymywania posi ków.
Wykonawca ka dorazowo b dzie o tym informowany.

Kod us ug:
CPV 55523100-3- us ugi w zakresie posi ków szkolnych
CPV 55321000-6- us ugi przygotowywania posi ków
CPV 55322000-3- us ugi gotowania posi ków
CPV 55320000-9- us ugi podawania posi ków
CPV 55524000-9 us ugi dostarczania posi ków do szkó .

III. Opis  cz ci  zamówienia :

zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych;

IV. Oferty wariantowe:

zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych;

V. Dokumentacja zamówienia:

Komplet dokumentów znajduje si  na stronie internetowej www.ilowa.pl lub w siedzibie
rodka Pomocy Spo ecznej w I owej.

VI. Termin wykonania zamówienia :

marzec – grudzie  2011r.  ( w dni nauki szkolnej)

VII. Opis warunków udzia u w post powaniu :

1. Wykonawca zobowi zany jest spe nia  wymagania zawarte w Art. 22 ust. 1 Ustawy tj.:
- posiada  uprawnienia do wykonywania dzia alno ci niezb dnej przy realizacji
niniejszego zamówienia (je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich
uprawnie ) w tym:
 - posiada  aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej stwierdzaj ce
spe nienie wymaga  higieniczno - zdrowotnych do ywienia zbiorowego oraz mo liwo ci
prowadzenia Cateringu;
- posiada  niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz potencja  techniczny, a tak e
dysponowa   osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
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-znajdowa  si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie
zamówienia.
- nie podlega  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia
2. Wykaza  si  wykonaniem w okresie ostatnich dwóch lat  zamówieniami w zakresie us ug
przygotowywania, gotowania i dostarczania posi ków- np. referencje
3. Spe nienie warunków b dzie oceniane na podstawie w ciwych dokumentów
wymienionych w punkcie VIII.

VIII. Informacja o o wiadczeniach , dokumentach, jakie maj  dostarczy  wykonawcy
w celu potwierdzenia spe nienia warunków udzia u w post powaniu.

1. Wype niony formularz oferty,

2. Aktualny odpis z w ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do
ewidencji dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do
rejestru lub zg oszenia do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, wystawiony nie
wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert;

3. wiadczenia o nie podleganiu wykluczenia ( art. 24 ustawy Prawo Zamówie
Publicznych ) – wg wzoru,

4. Aktualne zezwolenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na wykonywanie us ug,
zgodnie z okre lonymi warunkami w pkt. VII SIWZ;

5. wiadczenie o zdolno ci do wykonywania zadania - wg wzoru;

6. wiadczenie, e wykonawca nie zalega z  op aceniem podatków, op at oraz
sk adek na ubezpieczenia zdrowotne, spo eczne, lub za wiadczenie , e
wykonawca otrzyma  zgod  na zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty
zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji organu
podatkowego/ wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu
sk adania ofert/

7. Za wiadczenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o posiadaniu pojazdów
przeznaczonych do przewozu ywno ci;

8. Wykaz posiadanych kadr;

UWAGA !!!

I. Dokumenty nale y z  w oryginale lub kserokopii po wiadczonej przez
Wykonawc  za zgodno  z orygina em podpisem osoby upowa nionej do
podpisywania Oferty.
II. Brak jakiegokolwiek z wy ej wymienionych dokumentów, lub z enie dokumentu
w niew ciwej formie (np. nie po wiadczenie przez wykonawc  za zgodno
z orygina em odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z post powania
z mocy art. 24 ust. 2 pkt 3.
III. Zamawiaj cy informuje, e zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty sk adane
w post powaniu o zamówienie publiczne s  jawne i podlegaj  udost pnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnic
przedsi biorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je li wykonawca, nie
pó niej ni  w terminie sk adania ofert, zastrzeg , e nie mog  one by  udost pniane.



IV. Nazwy dokumentów w ofercie stanowi ce informacj  zastrze on  przedsi biorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny by
w wykazie za czników graficznie wyró nione. Dokumenty stanowi ce informacje
zastrze one winny by :
– spi te i w one w oddzieln  nieprze roczyst  ok adk ,
– specjalnie opisane na ok adce,
– wewn trz ok adki winien by  spis zawarto ci podpisany przez Wykonawc .

IX. Opis sposobu udzielania wyja nie  dotycz cych specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

1. Wykonawca mo e zwróci  si  na pi mie do Zamawiaj cego o wyja nienie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj cy udzieli wyja nie
Wykonawcy niezw ocznie,
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e w ka dym czasie,
przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmodyfikowa  tre  dokumentów
sk adaj cych si  na specyfikacj  istotnych warunków zamówienia. Ka da
wprowadzona przez Zamawiaj cego zmiana stanie si  cz ci  specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz zostanie dor czona do wszystkich Wykonawców, którzy
pobrali SIWZ oraz zamieszczona na stronie, na której zosta a opublikowana SIWZ.

X. Osoby uprawnione do porozumiewania si  z Wykonawcami:

Do kontaktów z Wykonawcami upowa niona jest:
El bieta Kinal - Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej
tel.: 68 360 94 21
fax: 68 3774 948

XI. Wymagania dotycz ce wadium:

Nie wymaga si  wniesienia wadium

XII. Termin zwi zania z ofert :

Termin zwi zania ofert  okre la si  na 30 dni licz c od up ywu terminu wyznaczonego na
sk adanie ofert.

XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert

 Sposób przygotowania oferty:
a) Oferta powinna by  napisana czytelnie w j zyku polskim.
b) Wszystkie strony oferty wraz z za cznikami powinny by  podpisane przez

osob  (osoby) uprawnion (e) do wyst powania w imieniu wykonawcy w tym
post powaniu.

c) Wszystkie strony oferty wraz z za cznikami powinny by  spi te w sposób
zapobiegaj cy jej dekompletacji.

d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty musz  by  parafowane i
datowane w asnor cznie przez osob  podpisuj  ofert  lub przez osob
upowa nion .



Zamawiaj cy nie wyra a zgody na z enie oferty w postaci elektronicznej, opatrzon
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego
kwalifikowanego certyfikatu.
Tre  oferty musi odpowiada  tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca mo e, przed up ywem terminu sk adania ofert, zmieni  lub wycofa  ofert .
Czynno   powy sza musi by  dokonana pisemnie.  Ofert  z on  po terminie zwraca si
bez otwierania po up ywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XIV. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert

Sposób, miejsce i termin sk adania ofert
1. Ofert  nale y sk ada  w nieprzejrzystej, zamkni tej kopercie/opakowaniu w
sposób gwarantuj cy zachowanie poufno ci jej tre ci oraz zabezpieczaj cej jej
nienaruszalno  do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawieraj ca Ofert
winna by  zaadresowana do Zamawiaj cego na adres podany na str. 1 SIWZ oraz
oznaczone w sposób nast puj cy:
PRZETARG : wiadczenie us ug przygotowania i dostarczenia posi ków do Szkó
Podstawowych w Koninie ag. i Szczepanowie.
Nie otwiera  przed 28.02.2011r. do godz.1400

2. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za zdarzenia wynikaj ce z nienale ytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek w wymaganych informacji.
3. Oferty nale y z  do dnia 28.02.2011r. Do godz.14 00  siedzibie Zamawiaj cego:

rodek Pomocy Spo ecznej w I owej
ul. Kolejowa 7
68-120 I owa

4. Oferty mo na sk ada  osobi cie lub przes  poczt  na adres Zamawiaj cego. W takim
przypadku za termin z enia ofert uznaje si  dat  i godzin  potwierdzenia odbioru
przesy ki przez Zamawiaj cego.
5. Na wniosek Wykonawcy Zamawiaj cy wydaje po wiadczenie z enia Oferty.

B. Otwarcie ofert
1. Komisyjne otwarcie ofert nast pi w dniu 28.02.2011r. O  godz. 14.30 w siedzibie
Zamawiaj cego: O rodku Pomocy Spo ecznej w I owej, ul. Kolejowa 7 68-120 I owa.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpo rednio przed otwarciem Ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza
przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia.
4. Po stwierdzeniu nienaruszenia ofert, Komisja otworzy oferty w kolejno ci ich z enia.
5. Publicznie zostan  odczytane:
– nazwy i siedziby Wykonawców
– ceny ofertowe

XV. Opis sposobu obliczania ceny
Ustalenie ceny za obiad sk adaj cy si  z co najmniej dwóch da .

1.Cena podana w ofercie powinna zawiera  wszystkie koszty zwi zane z realizacj



zamówienia.
2. Wszystkie warto ci i ceny w ofercie winny by  podane z dok adno ci  do dwóch miejsc
po przecinku (je li na trzecim miejscu po przecinku b dzie cyfra mniejsza ni  5 nale y
dokona  zaokr glenia w dó , a w przypadku cyfry 5 lub wi kszej w gór ).
3. Wszystkie warto ci i ceny jednostkowe okre lone przez Wykonawc  zostan  ustalone na
okres wa no ci umowy i nie b  podlega y zmianom.
4. Zamawiaj cy poprawi omy ki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób okre lony
w art., 88. Ustawy.
5. Prawid owe ustalenie podatku VAT nale y do obowi zków Wykonawcy. Zamawiaj cy
nie uzna za „omy  rachunkow ”, ani za „oczywist  omy  pisarsk ” i nie b dzie
poprawia  b dnie ustalonego podatku VAT. Ceny ofertowej nie nale y traktowa  jako
rycza tu za wykonanie zadania.
6. W toku badania ofert zamawiaj cy mo e da  od wykonawców wyja nie  dotycz cych
tre ci z onych ofert.
7.Je eli ,,Zamawiaj cy,, nie b dzie móg  dokona  wyboru oferty najkorzystniejszej ze
wzgl du na to, e zosta y z one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj cy wezwie
,,Wykonawców”, którzy  z yli te oferty do z enia w terminie okre lonym ofert
dodatkowych.

XVI. Informacje dotycz ce walut obcych , w jakich mog  by  prowadzone
rozliczenia mi dzy zamawiaj cym a wykonawc .

Rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc  b  prowadzone w z otych polskich.

XVII. Opis kryteriów, którymi b dzie si  kierowa  Zamawiaj cy przy wyborze ofert
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiaj cy dokona oceny ofert przy uwzgl dnieniu przyj tych kryteriów:
1. Cena za jeden obiad dwudaniowy ( brutto, z VAT ) - 100 %
Ocena ofert b dzie dokonana komisyjnie w nast puj cy sposób:
Punktacja za cen  liczona b dzie wg wzoru:
Cena najni sza oferty
------------------------------ x 100 pkt.
Cena badanej oferty

XVIII.  Informacja o formalno ciach, jakie powinny zosta  dope nione po wyborze
oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana zobowi zany jest do zawarcia umowy
z Kierownikiem O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej na warunkach okre lonych w
Ofercie oraz w SIWZ.

XIX. Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Projekt umowy  stanowi cy za cznik do siwz.



XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupe niaj cych, o których mowa w
art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 je eli Zamawiaj cy przewiduje udzielenie takich zamówie .
Zamawiaj cy przewiduje zamówienia uzupe niaj ce o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6
ustawy Prawo zamówie  publicznych stanowi cych nie wi cej ni  50% zamówienia

XXI. rodki ochrony prawnej

rodki ochrony prawnej przys uguj ce wykonawcom, a tak e innym osobom, je eli ich
interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna  lub mo e dozna  uszczerbku w wyniku
naruszenia przepisów przez zamawiaj cego zosta y opisane w dziale VI ustawy Prawo
Zamówie  Publicznych pocz wszy od art. 179 .



Za cznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY

1.  Dane dotycz ce wykonawcy:

• pe na nazwa wykonawcy,
formalny status
prawny

•
• adres……………………………………………….
•
• NIP............................................................................
•
• REGON.....................................................................
•
• nr podstawowego konta
bankowego…………………………………………

• imiona, nazwiska oraz podpis osoby/ osób upowa nionych do
reprezentowania wykonawcy

Oferujemy dostaw  obiadu dwudaniowego:
cena netto jednego posi ku ………………….....
podatek Vat..........................................................
cena brutto...........................................................
koszt dowozu posi ku..........................................

Zgodnie z za czon  kalkulacj   i przyk adowym jad ospisem na okres 10 dni.

2. O wiadczamy, e zapoznali my si  z tre ci  i nie wnosimy do niej zastrze , w
szczególno ci:

- przyj li my warunki zawarte w projekcie umowy, które zostan  wprowadzone do
  tre ci umowy,

 - otrzymali my konieczne informacje do przygotowania oferty,
- akceptujemy wskazany w siwz czas zwi zania ofert .

3. W razie wybrania naszej oferty zobowi zujemy si  do podpisania umowy na
warunkach zawartych w siwz, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiaj cego

……………….,dnia ……………….

(podpis wvkonawcv i osoby upowa nionej do sk adania woli w jego imieniu)



WIADCZENIE

wiadcza, e

do realizacji zamówienia publicznego pod nazw :

wiadczenie us ug przygotowania i dostarczania posi ków dla dzieci w Szko ach
Podstawowych w Koninie aga skim i Szczepanowie.

1.posiada uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli
ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie ,
2.posiada niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz potencja  techniczny, a tak e
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.znajduje si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie
zamówienia,
4.nie podlega wykluczeniu z post powania o udzielnie zamówienia.

(podpis/y  / osób uprawnionej (nych)

(piecz  firmowa wykonawcy - nazwa, adres) miejscowo , data



za cznik nr3

WIADCZENIE

wiadcza, e

nie podlega wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz U. Nr 223, poz. 1655, z pó n. zm.)

a w szczególno ci:

w ci gu ostatnich 3 lat przed wszcz ciem w/w post powania nie wyrz dzi a
szkody, wykonuj c zamówienie publiczne,
nie otwarto wobec naszej firmy procedury likwidacji, ani nie og oszono
upad ci,
nie zalegamy z uiszczeniem podatków, op at i sk adek na ubezpieczenie spo eczne
i zdrowotne,
przeciwko naszej firmie lub urz duj cemu cz onkowi organu zarz dzaj cego
nasz  firm  nie wszcz to post powania o pope nienie przest pstw w zwi zku z
post powaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przest pstwa,
przekupstwa i innych przest pstw pope nionych w celu osi gni cia korzy ci
maj tkowych,
nie wydano wobec naszej firmy adnego orzeczenia s dowego uniemo liwiaj cego ubieganie
si  o w/w zamówienie publiczne, nie wykonywali my adnych czynno ci zwi zanych z
przygotowaniem w/w post powania o udzielnie zamówienia publicznego oraz nie
pos ugiwali my si  osobami przygotowuj cymi w/w post powania ze strony zamawiaj cego.

podpisy osoby osób uprawnionej(ych)



Za cznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dwudaniowych obiadów z
dowozem do szkó  w miejscowo ciach Konin aga ski i Szczepanów  w
miesi cach marzec - grudzie  2011r.

2. Posi ki dwudaniowe przeznaczone b  dla uczniów obj tych do ywianiem
przez O rodek Pomocy Spo ecznej w  Szkole Podstawowej  w miejscowo ciach
Konin aga ski  i Szczepanów  dla ok. 25 uczniów. Liczba dzieci mo e ulec
zmianie.

3. Proponowane posi ki musz  spe nia  normy ywieniowe zgodnie wytycznymi
Instytutu ywno ci i ywienia.



UMOWA
wiadczenie us ug przygotowania i dostarczania posi ków dla dzieci w Szko ach

Podstawowych w Koninie aga skim i Szczepanowie.

Zawarta w dniu ….........r. pomi dzy  O rodkiem Pomocy Spo ecznej w I owej ul. Kolejowa7
zwanym dalej "Odbiorc " reprezentowanym przez: El biet  Kinal - Kierownik OPS I owa
przy kontrasygnacie Sylwii Wróblewskiej  – g ównego ksi gowego O rodka Pomocy
Spo ecznej w I owej a …........................zwanym w tre ci umowy "Dostawc "

§1

1.Przedmiotem umowy jest przygotowywanie obiadów dwudaniowych w okresie od  marca do
grudnia 2011r./ w dni nauki szkolnej /, w ilo ciach okre lonych w dalszej cz ci umowy oraz
dostarczanie ich Odbiorcy do sto ówek szkolnych w:

Szkole Podstawowej w Szczepanowie.

Szkole Podstawowej w Koninie aga skim,

2. Dostawca przygotowuje obiady dla dzieci wed ug listy dostarczonej przez
Odbiorc .

3. Ilo ci dostarczonych obiadów mog   ulec zmianie po uprzednim powiadomieniu
dostawcy, minimum dzie  przed zmian  wielko ci dostawy.

§2

4.Rozszerzenie zakresu umowy odbywa si  na podstawie aneksu do umowy.

        §3

5.Odbiorca za obiady , o których mowa w § 1 zobowi zuje si  zap aci  brutto  z  /s ownie: / za 1
obiad, po zrealizowaniu dostawy obiadów do poszczególnych placówek za okres 1 miesi ca.



6. Zap ata za dostarczone obiady nast pi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
atno ci nast powa  b  na rachunek bankowy dostawcy w:

§4
Za opó nienia w zap acie naliczone b   odsetki ustawowe.

               § 5
7. Podstaw  do wystawienia faktury  VAT i zap aty za dostaw   posi ku za okres  1 miesi ca

dzie potwierdzenie przez poszczególne placówki szkolne wykazu osób korzystaj cych w
danym miesi cu z wy ywienia wraz z ilo ci  spo ytych posi ków.

§ 6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj  dla swej wa no ci formy pisemnej.

§7
W sprawach nieuregulowanych umow  zastosowanie maj  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8
Odbiorca zobowi zuje si  do odbioru obiadów  do sto ówek  szkolnych przez okres  od
stycznia  2011 r. do lutego2011r.- w dni nauki szkolnej.

§ 9
Umowa mo e by  rozwi zana w przypadku nie wywi zania si  dostawcy z umowy  pod
wzgl dem jako ciowym lub higienicznym.

§ 10
Je li wyst pi przypadek okre lony w § 9 Odbiorca w pierwszej kolejno ci zobowi zany jest
wezwa  Dostawc  do usuni cia niedoci gni  w terminie 7 dni

§ 11
Strony ustali y, e dostarczone obiady s  dwudaniowe z zastrze eniem, e :
1.Obiady dostarczane s  w dniach od poniedzia ku do pi tku,
2.Godziny dostawy obiadów ustalone s  indywidualnie z dyrektorami poszczególnych
placówek,
3.Wydawaniem obiadów dla uczniów zajmuj  si  poszczególne placówki bez udzia u
dostawcy,
4.Obiady b  przygotowywane i dostarczane zgodnie ze sporz dzonym  wcze niej
jad ospisem,
5.Dostawca zobowi zany jest do przechowywania próbek dostarczonych posi ków w
swoim zak adzie w terminach przewidzianych przepisami sanitarnymi,
6.O dniach wolnych od zaj  szkolnych dyrektorzy szkó  powiadamiaj  Dostawc .

§ 12
Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach , po jednym dla ka dej ze
stron.


