
Znak sprawy: ZP 01/2018                                                                                                      Załącznik nr 6 do SIWZ     WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  Nazwa wykonawcy .................................................................................................................................   Adres wykonawcy ...................................................................................................................................  Nr tel./fax ...................................................................................................................................................    Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ”Wytwarzanie i dostawę posiłków dla pacjentów (dzieci w wieku od 1 do 18 lat) Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju”  oświadczam, że dysponuję lub będę dysponował: - kuchnią na podstawie …………………………………………………………………………… *) zlokalizowaną w ……………………………………………………………………………….…**) w której przez cały okres trwania umowy będę w stanie przygotowywać i wytwarzać posiłki. - środkami transportu do realizacji zamówienia posiadające zaświadczenia dopuszczające te środki do przewozu żywności, wydane przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi środkami w ilości gwarantującej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. - wózkami transportowymi do przewozu posiłków – wózki zamknięte posiadające wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia, odpowiadające aktualnym zasadom systemu HACCP w ilości gwarantującej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. - termosami i pojemnikami do dostarczania posiłków w dobrym stanie technicznym i higienicznym posiadającymi wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia, odpowiadające aktualnym zasadom systemu HACCP w ilości gwarantującej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. - pojemnikami na odpady pokonsumpcyjne w ilości gwarantującej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Miejscowość, ................................, dnia ................ 2018 r.                                                                                             …………………………………………………………………                                                                                             Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych                                                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy   *)  forma prawna władania nieruchomością (własność, najem, dzierżawa itp.) W przypadku podmiotów użytkujących obiekty nie stanowiące ich własności zobowiązuje się ich do załączenia do oferty aktualnego dokumentu w którym właściciel obiektu udziela zgody podmiotowi składającemu ofertę na produkcję posiłków i świadczenie usług cateringowych na rzecz zamawiającego w całym okresie na jaki zostanie zawarta umowa z zamawiającym tj. od 01.01.2019r do 30.06.2021r. W przypadku jeśli Wykonawca jako podstawę dysponowania obiektem, którym będzie  w stanie wytwarzać Zamawiającemu posiłki przez cały okres trwania umowy wskaże prawo nieodpłatnego użytkowania nieruchomością, która stanowić będzie własność Województwa Śląskiego, Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty wyżej opisanej zgody. 



**)  dokładny adres. 


