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Dotyczy:  A.I.271-03/13 Usługa polegająca na kompleksowym żywieniu pacjentów KCR 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I. 271-03/13 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany 

w załączniku nr 3 (wzór umowy) do SIWZ: 

1. Zmianie ulega treść § 3 ust. 2 wzoru umowy, w taki sposób, że dotychczasowa treść otrzymuje 

nowe brzmienie: 

Zmiana stawki podatku VAT, o której mowa w § 12 ust. 2 umowy nie może prowadzić do wzrostu 

wartości umowy brutto wskazanej w ust. 1. 

2. Zmianie ulega treść § 7 ust. 6 podpunkt pierwszy wzoru umowy, w taki sposób, że 

dotychczasowa treść otrzymuje nowe brzmienie: 

strony ustalają wartość jednego osobodnia żywienia wg. ceny załącznika nr 1 do umowy, która 

to stawka będzie stawką średnią i niezależną od wymogów żywieniowych dotyczących 

poszczególnych osób, 

3. Zmianie ulega treść § 7 ust. 8 wzoru umowy, w taki sposób, że dotychczasowa treść otrzymuje 

nowe brzmienie: 

Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom złożonych w zamówieniach. 

4. Zmianie ulega treść § 4 ust. 4 po punkcie i) : 

Dobór składników pokarmowych do poszczególnych diet będzie dokonywany przez zatrudniona u 

Wykonawcy dietetyczkę, o potwierdzonych kwalifikacjach – dokument w postaci dyplomu 

uzyskania tytułu zawodowego dietetyka stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

5. Zmianie ulega treść § 4 wzoru umowy, w taki sposób, że po ust. 10 dodaje się ust. 11 o treści: 

Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy utrzymywać standardy HACCP. 

Certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów HACCP stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

 
Załącznik: 

Poprawiony załącznik nr 3 do SIWZ 
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