
5. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ichzłejjakości.
6, Zamawtający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej
niżZOoń wartości zamówięnia podstawowego i polegających na rozszęrzeniu dostawy
7. Zapłatazazakup i dostawę art. Chemii profesjonalnej będzie dokonana bezgotówkowo
przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 2I dni od dnia doręczenia faktury
VAT wystaw tonej Zamawiaj ącemu.
8. Wykonawcazobowiązuje się do użyczentatrzyfuŃcyjnych mieszalników zwężem 15 m.
w ilości min. 3 szt., dozowników do płynu myjącego i nabłyszczającego do czterech
zmywarck, dozowników do produktów typu Apex w ilości 2 sń., dozowników na 4 produkty
W ilości 2 szt,, dozowników do mycia i dezynfekcji rąk w ilości 10 sź. (cenęużyczenia
należy wliczyc w cenę oferty).
9. Wykonawcazobowiązuje się do regularnego serwisu urządzeidozujących - minimum
jeden razw miesiącu zpozostawieniem raportu. Wykonawcazobowiązuje się do
przeprowad zenia szkoleń dla p ers one lu kńdor azow o na ży czenie zamaw iąące go .

10. WYkonawca zobowiązuje się do wprowadzenia procedur higienicznych ze stosowanych
środków.
1 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczęniawraz zpierwszą dostawą kart
stanowiskowych, zezwolęnię do obrotu produktu biobójczego - zgodnie zprzepisani ustawy
z dn. 13 września 2002r. o produktach biobójczych ( Dz. |J, t:rt IJ5, poz. 1433 z poźn. zm).
Ponadto należy złożyć certyfikaty: system zaruądzaniajakością ISO 9001, oraz system
zarządzanta Środowiskowęgo ISO 14001 (dotyczy producenta środków przedmiotu
zamówienia ).
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzeniabadańzgodności oferowanego
środka z deklarowanym w laboratorium chemicznym, na koszt wykonawcy.
13. W czasie trwania umowy, wykonawca lub przedstawiciel producenta oferowanych
Środków zobowięuje się do wykonania raznakwartał badń czystości mytych powierzchni
i rąk, w ilości min 10 prób, przy użyciu pasków testowych Speed Check.

Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie do:
1 4) Dostarc zenia aktualnych kart charakterystyki produktów,
7 5)U ży czenia wr az z montażęm na okre s ob owi ązywania umowy no wych ur ządzeń
dozujących w niezbędnych ilościach.
16)Serwisu bieżącego utządzeń dozujących w czasie nie dłuższym niż 48 godz. od chwili
zgłoszeń usterki.

17) Szkoleniazałogi (przynajmniej dwa tazy w ciągu roku) z zakresu: BHP stosowania
Środków chemicznych; plany higieniczne zgodne z HACCP, podstawy HACCP; higiena
osobista; wstęp do mikrobiologii; procedury mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów
w gastronomii; kontrola temperatur;

18) Wyposażęnia kuchni w odpowiednie plansze i instrukcje stanowiskowe i parametryczne
w niezbędnych ilościach.
19) Serwisu okresowego urządzeńdozujących i maszyn myjących minimum dwarazy
w miesiącu,


