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Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I .  Organizacja żywienia 
 
1) Usługa obejmuje: 

a) Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów, 

b) Dystrybucja i rozdział posiłków dla pacjentów Zamawiającego, 

c) Przygotowanie posiłków w ilościach zgłaszanych przez Zamawiającego z uwzględnieniem 
wymogów Zamawiającego i zleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w 
Warszawie. 

2) Zamawiający przewiduje średnio dziennie następującą ilość posiłków: 

  

 Śniadanie –   ok. 177 

 Obiady –   ok. 179 

 Kolacje –  ok. 179 

 

UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia większej ilości posiłków o 10% 
(maksymalnie 30%) od wielkości określonych w części I pkt 2 (opisu przedmiotu 
zamówienia) w sytuacji nadzwyczajnej, nie trwającej dłużej niż 30 dni, której nie można było 
przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia, a związanej z nadzwyczajnymi okolicznościami 
powodującymi zwiększony napływ rannych lub chorych. 

Ponadto Zamawiający wymaga, by świadczenia usług były wykonywane także w sytuacjach 
kryzysowych oraz w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 

W sytuacji wprowadzenia w kraju stanu epidemii/pandemii warunki umowy pozostają bez 
zmian. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest zapewnić pracownikom środki 
ochrony indywidualnej. 

 

3) Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) Przygotowanie posiłków w ilościach zgłaszanych przez Zamawiającego z uwzględnieniem 
wymogów Zamawiającego i zleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w 
Warszawie 

b) Dostarczanie posiłków w bemarowym systemie dystrybucji na oddziały szpitala oraz podanie 
do łóżka pacjenta (posiłki podawane na naczyniach stołowych Wykonawcy tj. sztućce, talerze, 
kubki)  

c) Odbiór z oddziałów bemarow, naczyń stołowych, kubków oraz sztućców. 
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d) Zmywanie i dezynfekcja bemarów, pojemników GN (ze stali nierdzewnej), termosów, naczyń 
stołowych oraz sztućców, a także innych urządzeń służących do przechowywania, przewozu, 
dystrybucji i podawania żywności, zgodnie z przepisami sanitarno- epidemiologicznymi, do 
których stosowania zobligowane są zakłady opieki zdrowotnej i przy użyciu środków 
czystości posiadających atest PZH 

e) Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z każdego oddziału Zamawiającego po każdym posiłku i 
ich utylizacja. 

4) Wszystkie elementy wykonywanej usługi musza być zgodne z procedurami systemu Analizy 
Ryzyka i Kontroli Punktów Krytycznych (Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)). 

5) Zamawianie posiłków ( z uwzględnieniem rodzajów diet, w tym dodatków białkowych), odbywać 
się będzie codziennie na podstawie elektronicznych zapotrzebowań żywnościowych 
sporządzanych przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego, składanych do godziny 9:30 
(zamówienie na obiad danego dnia), do godziny 14:00 (zamówienie na kolacje danego dnia), 
06:00 (zamówienie na śniadanie danego dnia). Dopuszcza się dokonanie korekt zapotrzebowania 
żywnościowego droga elektroniczna lub telefoniczna najpóźniej na dwie godziny przed 
planowanym posiłkiem. Zapotrzebowania żywnościowe będą składane droga 
mailową/telefoniczna. 

Wykonawca będzie dostarczał posiłki do poszczególnych oddziałów specjalistycznym 

transportem na swój koszt i ryzyko, codziennie w następujących godzinach: 

Śniadanie I i  II śniadanie    7:00-8:00 

Obiad      13:00- 14:00 

Podwieczorek     15:00 

Kolacja dodatek nocny do diet   17:30 – 18:30 

Dopuszcza się dostarczanie drugiego śniadania i podwieczorku odpowiednio wraz ze 
śniadaniem i obiadem, posiłek nocny z kolacją. 

6) Posiłki przysługujące pacjentom w zależności od przybycia pacjenta w oddział: 

a) Przyjście pacjenta do godziny 6:00 (żywienie całodobowe) 

b) Przyjście pacjenta do godziny 10:00 (dwa posiłki: obiad+ kolacja) 

c) Przyjście pacjenta w godzinach 10:00 a 15:00 (kolacja) 

d) W dniu wypisu pacjenta ze szpitala przysługuje śniadanie  

7) Nadzór nad usługą będzie prowadzony przez personel medyczny. 

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie właściwego poziomu sanitarnego usług żywienia 
oraz jakość oferowanych posiłków, tj. ich właściwe walory smakowe, organoleptyczne i 
estetyczne, czystość mikrobiologiczna potraw, dobór właściwych surowców oraz właściwych 
procesów technologicznych. 

9) Do Wykonawcy należy prowadzenie ewidencji posiłków, potwierdzonych każdorazowo przez 
pracowników Zamawiającego. 

10) Zakup surowców Wykonawca realizuje we własnych zakresie zapewniając ich wysoką jakość. 
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11) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

a) Niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac objętych przedmiotem zamrowienia 

b) Utrzymanie w czystości narzędzi, urządzeń, wózków transportowych, pomieszczeń 
wykorzystywanych podczas realizacji usługi, 

c) Szkody w mieniu i na osobach powstałe z jego winy w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy, 

d) Nieprzestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, bhp, p/poż. 

e) Ponoszenie kosztów mandatów za nieprzestrzeganie przepisów nakładanych przez 
zewnętrzne instytucje kontrolujące np. Państwowa Inspekcje Sanitarna, Inspekcje 
Pracy. 

 

II. Wymagania dotyczące posiłków: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, a w szczególności z ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia (Dz.U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225) 

2) Wykonawca musi posiadać aktualny*: 

a) System Analizy i Ryzyka i Kontroli Punktów Krytycznych (HACCP)- System Zarządzania 
Bezpieczeństwem żywności, 

* Wykonawca zobowiązany jest utrzymać w mocy ważność w/w certyfikatów przez cały okres 
trwania umowy. 

3) Wykonawca dostarczy posiłki w sposób gwarantujący zachowanie temperatury właściwej dla 
podania posiłku (zupa 72°C-75°C , drugie danie > 60°C, napój gorący od 75°C do 80°C, zimne 
danie < 14°C) pacjentowi w trakcie całej drogi od kuchni  do pacjentów w oddziałach 
Zamawiającego.  

4) Gramaturę posiłków, ich wartość kaloryczna i zawartość składników odżywczych będą określane 
według wykazu norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów służby zdrowia opracowanych 
przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie bądź przez uprawnioną osobę zatrudniona przez 
Zamawiającego tj. dietetyka szpitalnego.  

5) Wyżywienie obejmuje 3 posiłki: I śniadanie, obiad i kolację, na oddziale pediatrii wyżywienie 
obejmuje 5 posiłków (I śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację) w przypadku diety cukrzycowej 
również 5 posiłków ( I śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja oraz tzw. Posiłek nocny). 

6) Wszystkie posiłki powinny spełniać wymagania przypisane odpowiednio dla danej diety tj. 
zawierać określoną kaloryczność dziennie na 1 osobę, z uwzględnieniem następującego 
procentowego rozdziału kaloryczności: 

3 posiłki: 

Śniadanie 25% 
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Obiad 50% 

Kolacja 25% 

 

4 posiłki: 

Śniadanie 25% 

II Śniadanie 10% 

Obiad 40% 

Kolacja 25% 

 

5 posiłków: 

Śniadanie 25% 

II Śniadanie 10% 

Obiad 35% 

Podwieczorek/posiłek nocny 10% 

Kolacja 20% 

W rozdziale procentowym kaloryczności dopuszcza się odstępstwa od normy +/- 10%. Dopuszcza 
się również odstępstwa od ogólnej kaloryczności.  

7) W jadłospisie należy zawrzeć: 

- zupa mleczna 300ml 

- pieczywo mieszane ( w rozumieniu graham, żytnie, pszenne, razowe) i rozumiane jako bułka 

    i chleb 100g 

- warzywa w postaci dodatków, kasze, makarony, ryż, ziemniaki 

- 2 razy w dekadzie jajko 

- warzywa(ogórek, rzodkiewka, papryka itd.)  lub owoce dla każdej diety do śniadania lub 
kolacji przynajmniej 2 razy w tygodniu ( 4 razy w dekadzie),  z uwzględnieniem sezonowości 

- produkty nabiałowe ( również diety łatwo strawnej z ograniczeniem łatwo przyswajalnych 

   węglowodanów, łatwostrawnej o obniżonej zawartości tłuszczu, ubogoenergetycznej) 

- przetwory owocowe, niskosłodzone (dżemy, kompoty) 

- zróżnicowane napoje na bazie mleka (kakao, kawa zbożowa) 

- zróżnicowany asortyment potraw mięsnych i półmięsnych (gulasze, mięso mielone, 

    potrawki, sztuka mięsa, drób), gotowane, pieczone, duszone 

- do obiadu zawsze dodatek warzywny w postaci surówki lub sałatki 150g 
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8) Wymagania Zamawiającego co do gramatury potraw: 

a)     Dania główne: 

- zupa do obiadu 350 ml 

- kasza, makaron, ryż do II dania 200g 

- ziemniaki do II dania 250g 

- drób, mięsa bez kości ( w tym pieczeń rzymska, pulpety) 90g 

- drób z kością (np. pałka z kurczaka) 100g 

- wątróbka 90g 

- ryby smażone i gotowane ze skórą 100g 

 

b) Dodatki: 

  - surówka do II dania 150g 

  - sałata zielona 40g+kefir lub jogurt 30g 

  - napoje 250ml 

 

c) Śniadania, kolacje: 

- pieczywo mieszane (w rozumieniu graham, żytnie, pszenne, razowe) i rozumiane 

   jako bułka  i chleb 100g 

- wędlina 40g 

- ser żółty 40g 

- pasztety 50g 

- kiełbaski na ciepło 60g 

- ser biały 60g 

- serek homogenizowany 60g 

- serek ziarnisty 50g 

- ser topiony 50g 

- dżem 50g 

- miód 50g 

- pasty z sera białego, ryby 60g 

- jajko 1szt 

 

 

d) Inne: 

- masło 82% tłuszczu 10g 
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- owoce, warzywa do śniadania lub kolacji 50g 

- owoce do kompotu 40g 

 

9) Na każdą dietę będzie obowiązywał opracowany przez Wykonawcę dekadowy (10 dniowy) 
jadłospis z zachowaniem norm diety podstawowej, łatwostrawnej i cukrzycowej. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia jadłospisów dekadowych i uzyskania zatwierdzenia przez 
Zamawiającego na 10 dni przed rozpoczęciem jej realizacji. Jadłospis powinien zawierać 
całodobową wartość kaloryczną obliczoną z gramatury na talerzu pacjenta i gramaturę posiłku 
(gram lub ml) oraz spis pokarmów alergizujących (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dn. 15.03.2013r.). 

10) W każdym jadłospisie dekadowym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

- porcje ryby (min. 2 raz na 10 dni) 

- kotlet schabowy (min. 1 raz na 10 dni) 

- kurczak ( min. 3 razy na 10 dni) 

- dodatki dla cukrzyków (jogurt naturalny, kefir naturalny, sok pomidorowy, owoce z niskim 
indeksem glikemicznym, kisiel bez cukru, galaretka bez cukru, budyń bez cukru, surówki ze 
świeżych warzyw, brokuły gotowane), posiłek nocny – kanapki (z chuda szynka, serem 
twarogowym lub jajkiem) z warzywami. 

- dodatki dla dzieci (jogurt naturalny, jogurt owocowy, musy jabłkowe, musy marchwiowe, 
banany, kisiel, budyń, galaretka z owocami, surówka z marchwi i jabłek, biszkopty), 

- dodatki dla kobiet karmiących (jogurt naturalny, jogurt owocowy, owoce (m.in. jabłka, 
banany), kisiel, galaretka, budyń, surówki ze świeżych warzyw, posiłek nocny – kanapki (z 
chuda szynka, serem twarogowym lub jajkiem) z warzywami.  

Pozostałe potrawy Wykonawca będzie ustalał z Zamawiającym 7 dni przed planowanym 
jadłospisem. 

Dodatkowo Wykonawca zawsze powinien mieć ze sobą zapas produktów gotowych potraw z 
diet (szynka, masło, pieczywo, mięso do obiadu itd.) w celu dołożenia brakujących porcji. 

11) Zamawiający w zależności od potrzeb wymaga podania posiłków o konsystencji: 

-papka 

-sondy 

-gastro 

12) Zamawiający wymaga zapewnienia diet: 

- normalna 

- wątrobowa (5 posiłków) 

- wrzodowa 

- cukrzycowa (5 posiłków) 

- dna moczanowa 

- bezmleczna 
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- wysokobiałkowa 

- bezsolna (małosolna) 

- matki 

- dzieci (1-3 lat, 4 i więcej) 

- bezresztowa 

- bogatoresztkowa 

13) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w wyjątkowych sytuacjach indywidualnej diety 
zleconej przez lekarza. 

14) Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji jadłospisów pod względem składników 
pokarmowych oraz obowiązujących norm żywieniowych. 

15) W Środę Popielcową, Wielki Piątek, Wielkanoc, Wigilię Świąt Bożego Narodzenia należy 
uwzględnić potrawy tradycyjne, w tym dodatki cukiernicze, a w ciągu roku przygotowywać 
potrawy praktykowane w regionie. 

16) Posiłki muszą być podawane w sposób estetyczny, w stabilnych naczyniach zmywalnych. 

17) Obiady i inne przygotowywane na ciepło dania nie mogą zawierać przypraw z glutaminianem 
sodu. 

18) W każdym posiłku musi znajdować się pełnowartościowe białko zwierzęce. 

19) Zamawiający zastrzega, aby posiłki dostarczane przez Wykonawcę były różnorodne. 
Wszystkie produkty powinny być najlepszej jakości, muszą być świeże i gorące urozmaicone 
w cyklu dziesięciodniowym. 

20) Produkty służące do obkładu pieczywa (np. szynka, kiełbasa, ser żółty) oraz pieczywo z 
wyłączeniem bulek, musza być pokrojone. 

21) Wymaga się aby przynajmniej raz w dekadzie pacjenci otrzymali śniadanie lub kolacje na 
ciepło. 

22) Zamawiający wymaga, aby codzienne obiady składały się z dwóch dań tj. zupy i dania 
głównego oraz kompotu i dodatku warzywnego. 

23) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zaakceptowanego przez 
Zamawiającego jadłospisu. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, nie dających się przewidzieć, 
Wykonawca jest uprawniony do zmiany przygotowanych posiłków w stosunku do 
zaakceptowanego przez Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 godzin od 
dokonania zmiany. 

24) Zamawiający ma prawo do wglądu do protokołów badań sanitarno-epidemiologicznych i 
mikrobiologicznych Wykonawcy, do kontroli surowców oraz temperatury i zgodności z 
wymogami gotowych potraw na każdym etapie produkcji i dystrybucji potraw. Do kontroli 
upoważniona jest osoba  wskazana przez Zamawiającego. 
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III. Dystrybucja posiłków, odbiór naczyń, odpady. 

1) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć posiłki w systemie bemarowym (zwanym 
zbiorczym) wraz z niezbędnymi sztućcami i naczyniami, do pacjentów w oddziałach 
Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko, drogami wyznaczonymi przez Pielęgniarkę 
Epidemiologiczna Szpitala.  

2) Bemary, naczynia, kubki i sztućce do podawania posiłku zapewnia Wykonawca. 

3) Za dystrybucję posiłków w oddziale uznaje się: 

a) W systemie bemarowym – porcjowanie posiłków z wózka bemarowego na talerze 
oraz podanie do pacjenta (talerze z posiłkami, kubki z napojami i sztućce), a po 
konsumpcji zbiórkę talerzy, naczyń i sztućców oraz złożenie do szafek do transportu 
naczyń zabezpieczonych przez Wykonawcę. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiednio: 

Dla systemu bemarowego (zbiorczego) – liczby wózków bemarowych, naczyń i sztućców oraz 
narzędzi do dystrybucji i porcjowania przez cały okres świadczenia usługi oraz liczby szafek 
do transportu naczyń. 

5) Po zakończeniu pory wydawania poszczególnych posiłków wykonawca odbierze odpady 
pokonsumpcyjne oraz brudne naczynia, sztućce, kubki. 

 

IV. Kontrola jakości usług 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstępu do kuchni Wykonawcy i prawo do kontroli 
jakości usług w szczególności w zakresie 

a) Przestrzegania przepisów norm i zasad sanitarno-epidemiologicznych przy 
przygotowaniu i dostarczeniu posiłków , myciu i dezynfekcji naczyń kuchennych. 

b) Przestrzegania diet, normatywnych wartości energetycznych, wartości 
odżywczych i smakowych oraz sezonowości posiłków 

c) Przestrzegania harmonogramu wydawania posiłków oraz obowiązków 
dotyczących jadłospisów. 

2) Zamawiający co najmniej raz do roku może zlecić dokonanie badań kaloryczności posiłków 
przez Sanepid oraz kontrole jakości żywienia dwa razy w roku. Kosztami powyższych badań 
obciążony będzie Wykonawca. 

3) Zamawiającemu  przysługuje prawo do przeprowadzenia kontroli na każdym etapie procesu 
przygotowania posiłków i dystrybucji. Kontrola będzie przeprowadzona w obecności 
pracownika upoważnionego ze strony  Wykonawcy. 

 

V. Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego 

1) Wykonawca musi dysponować należycie wykwalifikowanym i dostatecznie licznym 
personelem zapewniającym poprawne wykonanie usługi. 

2) Personel posiadać powinien zunifikowana odzież roboczą i ochronną wymaganą podczas 
dystrybucji posiłków  
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3) Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania próbek potraw przez minimum 3 dni, 
licząc od chwili, kiedy cala partia została spożyta, zgodnie z §5 .1  Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywości 
przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego. 

4) Obowiązek pobierania i przechowywania próbek dotyczy również każdej składowej części 
wydawanych potrwa w ramach dziennego jadłospisu. Próbki muszą być oznakowane. 
Pozostają one do wglądu Zamawiającego. 

5)  Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia upoważnionemu przedstawicielowi 
Zamawiającego jednej porcji każdego posiłku w celu dokonania oceny organoleptycznej, 
kontroli wagi i estetyki zestawionego posiłku  

6)  W przypadku, gdy dostarczone posiłki będą niezgodne z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w treści umowy i niniejszym ogłoszeniu , Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowej wymiany wadliwej partii dostawy. W przypadku rozbieżności w ocenie 
jakości dostarczanych posiłków, Zamawiający na koszt Wykonawcy zleci wykonanie kontroli 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
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Załącznik nr 1a 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

W związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 – z godnie z zasadami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020r. w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. z 2020r. poz.539 ze zmianami). Zamawiający 
wymaga: 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu posiłków w tym śniadanie, obiad 

(składający się z dwóch dań) i kolacji, przygotowanych dla osób objętych opieką w izolatorium, 

2. Ilość i zakres zamówienia określonego w pkt.1 uzależniona będzie od aktualnych potrzeb 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający wymaga dostarczenia przygotowanych posiłków w jednorazowych opakowaniach 
wraz ze sztućcami. 

4. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym: przygotowanie posiłku, 
koszt transportu oraz  koszt jednorazowych pojemników na żywność, sztućców. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie 
spełniania wymagań, co do realizacji standardów określonych w rozporządzeniu. 

6. Zamawiający zastrzega, ze zakres zamrowienia jest zależny od ilości osób objętych opieką w 
izolatorium. Przewidywane maksymalne obłożenie może wynosić nie więcej niż 30 osób.  

7. Zamawiający zastrzega, że z przyczyn od niego nie zależnych obłożenie może wynosić 0 osób. 

8. Na potrzeby oszacowania wartości zamówienia przyjęto średnie obłożenie dzienne wynoszące 12 
osób, gdzie liczba ta może ulec zmianie.  

 


