
Załącznik nr 5 

Oświadczenie 
 
 
(Dotyczy części A, B, C, D,H,I) 

 

 W zawiązku z przystąpieniem do przetargu na dostawę: artykułów spożywczych 

konfekcjonowanych, ryb i przetworów rybnych, artykułów mleczarskich, pieczywa, kapusty 

kiszonej i ogórków kiszonych, jajek ( niepotrzebne skreślić), oświadczam(y), że sposób 

przewozu dostaw będzie spełniał wymagania obowiązujących  krajowych i unijnych przepisów 

prawa żywnościowego, w szczególności:  

  
1. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 

1225 – tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) oraz rozporządzenia wydane na jej 
podstawie; 

2. Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiającego ogólne zasady wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa 
żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002 r., str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 
15, tom 6, str. 463, z późn. zm.);  

3. Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 – 54; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, tom 34, str. 319 – 337 z późn. zm.); 

4. Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 
2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 
uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004 r., str. 4 – 17, 
z późn. zm.). 

 

         Oświadczam(y) iż dostawy zamawianych produktów będą realizowane pojazdami               
          przystosowanymi do transportu żywności, posiadającymi protokoły kontroli sanitarnej                           
          ponadto kierujący pojazdami będą posiadali aktualne książeczki zdrowia. 
 
(Dotyczy części E,F,G) 

 

W związku z przystąpieniem do przetargu na dostawę: warzyw, jabłek, ziemniaków   
           (niepotrzebne skreślić), oświadczam(y), że środki transportu używane przez Wykonawcę   
           zamówienia będą spełniały ogólne przepisy sanitarno-higieniczne.  tzn: 
 

1. Kierujący pojazdem zobowiązany jest do dbałości o czystość i estetykę pojazdu. 
2. Powierzchnia ładunkowa będzie doprowadzona do stanu należytej czystości (bez obcych    
      zapachów), środkami myjącymi i dezynfekującymi przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. 
3.   Resztki poprzednich ładunków będą bezwzględnie usunięte. 
4.   Kierujący pojazdem będzie zobowiązany do sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania    
      wyposażenia niezbędnego do zachowania odpowiedniej jakości przewożonych artykułów. 
5.   Opakowania służące do transportu warzyw i owoców będą utrzymane w sposób   
       gwarantujący ich właściwy stan higieniczny. 

                                                                    

 

…………………………… 

 

                                           Podpis i pieczątka Wykonawcy 



 
 

 

 


