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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Na świadczenie usług przygotowywania posiłków wraz z dostawą do oddziałów szpitalnych  

Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza S.P.Z.O.Z   

  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowywania posiłków wraz z dostawą do 

oddziałów szpitalnych. 

2. CPV: 55 32 10 00-6 – usługi przygotowywania posiłków, 55 52 00 00-1 – usługa dostarczania posiłków, 

55 32 00 00-9 – usługa podawania posiłków. 

3. Dane ogólne o Zamawiającym 

1) Ilość oddziałów – Załącznik Nr 13. 

2) Średnia przewidywana ilość osobodni w skali 12 miesięcy wynosi: 55 662 osobodni. 

4. Zamówienie obejmuje sporządzanie posiłków dla: 

1) pacjentów wg diet stosowanych w szpitalu, uwzględniając diety specjalne – wykaz i charakterystykę 

diet stanowi Załącznik Nr 12 do SIWZ. 

2) pracowników szpitala i opiekunów dzieci. 

3) dowóz posiłków do szpitala. 

4) dystrybucję posiłków na terenie szpitala do oddziałów. 

5) odbiór resztek i odpadów pokonsumpcyjnych., 

6) odbiór i utrzymanie w czystości pojemników przeznaczonych do przechowywania i transportu 

posiłków oraz pojemników na odpady i wózków transportowych. 

5. Od Wykonawcy wymagać się będzie świadczenia ww. usług zgodnie z: 

1) Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 

2018 poz. 1541 z późn. zm.). 

2) Z posiadanym certyfikatem HACCP i ISO 22000 dla pomieszczeń, w których są przygotowywane 

posiłki. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Dostosowania produkcji posiłków bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego w przypadku 

zmiany obowiązujących przepisów w zakresie żywienia w zakładach opieki zdrowotnej. 

2) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności prawnej i finansowej za realizację dostaw wobec 

Zamawiającego oraz organów kontroli (właściwej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, PIP, itp.). 

3) Sporządzania posiłków poza siedzibą Zamawiającego. 

4) W zakresie produkcji posiłków dla pacjentów nie dopuszcza się podwykonawców. Produkcja musi 

być samodzielnie realizowana  przez  Wykonawcę. 

5) Wykonywania usługi będącej przedmiotem umowy przy zastosowaniu nowoczesnych metod i przy 

zachowaniu najwyższej jakości oraz z należytą starannością, zatrudniając do tego wykwalifikowany 

personel. 

6) Dostarczania i wymiany szczelnie zamykanych pojemników do gromadzenia resztek i odpadów 

pokonsumpcyjnych na każdy oddział oraz ich odbiór minimum 1 raz dziennie. 

7) Odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez pracowników Wykonawcy powstałe w 

trakcie i w zakresie realizacji umowy. 

8) Podjęcia natychmiastowego działania i likwidacji nieprawidłowości zgłoszonych przez 

Zamawiającego. 

9) Dysponowania minimum jednym zawodowym dietetykiem z doświadczeniem zawodowym minimum 

dwu letnim, wyznaczonym przez Wykonawcę do wykonywania usługi. 

7. W zakresie sporządzania posiłków Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Sporządzania jadłospisów zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. Racje pokarmowe, 

ich wartość kaloryczną i zawartość składników odżywczych określa wykaz norm dziennych racji 

pokarmowych dla zakładów opieki zdrowotnej opracowany przez Instytut Żywności Żywienia w 

Warszawie. 

2) Opracowania jadłospisów dla pacjentów (diety podstawowej i lekkostrawnej z modyfikacjami) oraz 

jadłospisów dla personelu i opiekunów dla dzieci na okres 10 dni (3 razy w miesiącu). 

3) Opracowany jadłospis na 7 dni przed wprowadzeniem do realizacji, Wykonawca przedkłada 

upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego do zatwierdzenia, a następnie dostarcza do oddziałów 

dzienny jadłospis wszystkich zamówionych diet z czytelną „gramaturą” wszystkich potraw z podaną 

wartością odżywczą (K.B.T.W.). 
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4) Stosowania się do sugestii i uwag Zamawiającego w zakresie planowania jadłospisów i doboru 

produktów. 

5) Powiadomienia ze stosownym wyprzedzeniem tj. nie później niż 3 godziny przed przywiezieniem 

posiłku o zmianach w planowanych jadłospisach w przypadkach, których Wykonawca wcześniej nie 

mógł przewidzieć. 

6) Wyliczenia diet pod względem składników odżywczych wg specyfiki diety – na życzenie 

Zamawiającego. 

7) Gwarancji, że posiłki będą urozmaicone, z uwzględnieniem sezonowości i tradycji świąt Bożego 

Narodzenia i Wielkanocy, dobór produktów zgodny z wymogami diety i zasadami żywienia dzieci, 

8) Używania surowców wysokiej jakości bez dodatków preparatów zastępczych, preparatów 

zwiększających objętość i innych, 

9) Wykluczenia konserw ze środków spożywczych. 

10) Dostarczane posiłki muszą być świeże z bieżącej produkcji dziennej. 

11) Zawartość mięsa w wyrobach wędliniarskich nie mniejsza niż 60%. 

12) Wsad do kotła jednego osobodnia pacjenta musi być nie niższy niż 70% stawki żywieniowej. 
13) Gwarancji, że posiłki płatne dla pracowników i opiekunów będą zgodne z normami żywienia dla tej 

grupy (żywienie dorosłych), a cena posiłku jak w diecie ogólnej chorego. Posiłki dostarczane będą w 

jednorazowych opakowaniach typu lunchbox. Przygotowanie zestawów obiadowych dla opiekunów i 

pracowników Szpitala w 3 wariantach:  

- podstawowy stanowiący 100% ceny posiłku dla pacjentów, 

- ponadpodstawowy stanowiący 100% + 30% ceny posiłku pacjenta, 

- posiłek tzw. jarski stanowiący 100% + 20% ceny posiłku pacjenta. 

14) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania na wszystkie oddziały Szpitala opracowanego 

jadłospisu tygodniowego z w/w wariantami obiadowymi – Załącznik nr 15. 

15) Wykonywania badań na czystość mikrobiologiczną powierzchni, sprzętów oraz rąk personelu oraz 

prób żywnościowych każdorazowo w razie zatruć, zakażeń pokarmowych, jak również w przypadku 

skarg składanych przez opiekunów prawnych pacjentów na jakość posiłków, przez właściwa Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dostarczania wyników ww. badań do sekretariatu 

Dyrekcji Zamawiającego. 

16) Przedstawiania Zamawiającemu wszystkich wyników kontroli nadzoru sanitarnego w zakresie oceny 

jadłospisów i posiłków bezzwłocznie po ich uzyskaniu. 

17) Przedstawienia - na każde wezwanie Zamawiającego – wszystkich posiadanych instrukcji wraz  

z wykazem stosowanych środków myjących i dezynfekcyjnych dotyczących: przestrzegania higieny 

osobistej i higieny rąk personelu, procesu mycia i dezynfekcji sprzętów, naczyń, powierzchni, 

środków transportu. 

18) Przedstawienia aktualnego zaświadczenia wydanego przez właściwego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego potwierdzającego, że dysponuje pomieszczeniami i środkami transportu spełniającymi 

wymagane przepisami prawa warunki do przygotowywania (produkcji) i transportu posiłków oraz 

posiada zezwolenie na dystrybucję posiłków na zewnątrz. 

19) Pobierania i przechowywania prób żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Próby 

muszą być osobno przechowywane i oznakowane nazwą Niekłańska. 

20) Próbki należy pobrać i przechowywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego 

( Dz. U. z 2007 r. nr 80 poz. 545). 

8. W zakresie dystrybucji Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Wykonawca dokonuje dystrybucji posiłków na poszczególne oddziały szpitalne stosując w tym celu 

odpowiednie: 

a) wózki grzewcze 2 - komorowe, wykonane z gatunku stali nierdzewnej kwasoodpornej 

pozwalającej na zachowanie najwyższych standardów higieny. Bemary powinny być 

wyposażone w składaną, rozsuwaną pokrywę zabezpieczającą na czas transportu. W dolnej 

części wózka mają znajdować się komory-szafki zamykane drzwiczkami, które w zależności od 

potrzeb mogą być ogrzewane lub nie ogrzewane dzięki panelom z grzałkami. Oddziały na 

których będą używane bemary: Neurochirurgia, Neurologia, Otolaryngologia, Okulistyka, 

Alergologia, Pediatria, Chirurgia Urazowa, Chirurgia Ogólna. Na oddział Patologii Noworodka 

należy dostarczyć kuchenkę mikrofalową i czajnik elektryczny, 

b) pojemniki GN, 
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c) termoporty wykonane z materiału umożliwiającego skuteczną dezynfekcję nie uszkodzone,  

szczelne,  spełniające warunki opakowania wjeżdżającego do kuchenek oddziałowych, 

d) inne naczynia spełniające wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

e) opakowania jednorazowe, w których przywożone są diety indywidualne, powinny mieć opis tej 

diety np. 1 x hypoalergiczna, 1 x pulpet b/ jaj, 

f) Wykonawca zobowiązany będzie na zlecenie Zamawiającego dostarczanie szczelnego, 

odrębnie zapakowanego posiłku wraz z zestawem sztućców, talerzyków, kubeczków dla 

pacjentów izolowanych z niebezpiecznym patogenem alarmowym. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi wózków. 

 

3) Wykonawca dostarcza posiłki na oddziały szpitalne w następujących godzinach: 

 

Śniadanie w godz. 730 – 800 

Obiad w godz. 1130 – 1200 

Podwieczorek razem z obiadem 

Kolacja w godz. 1600 – 1615 

W przypadkach nieprzewidzianych oraz diety indywidualne na zlecenie lekarza niezależnie od 

godziny posiłków 

 

4) Wózki grzewcze pozostają na wyposażeniu każdego oddziału przez cały okres świadczenia usług. 

Personel szpitala odpowiada za czystość i odpowiednią obsługę wózka. Naprawa usterek, 

konserwacja, serwis leży po stronie Wykonawcy. 

5) Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć każdy z oddziałów, na które są dostarczane posiłki w 

bezprzewodowy czajnik elektryczny – do gotowania wody. Dostarczone czajniki pozostają na 

wyposażeniu każdego oddziału przez cały okres świadczenia usług. Personel oddziału odpowiada 

jedynie za czystość i odpowiednią obsługę. Naprawa usterek, konserwacja, serwis leży po stronie 

Wykonawcy. 

6) Fakt dostarczenia i zgodności z zamówionymi posiłkami będzie potwierdzany pisemnie (imiennie) 

przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (pielęgniarka) na poszczególnych oddziałach 

szpitala i odnotowany w Karcie Kontroli Przyjmowania Posiłków w Oddziale Szpitalnym oraz w 

Załączniku nr 19 do SIWZ – protokole wadliwej usługi w tym dostaw posiłków oraz w Załączniku 

nr 20 do SIWZ – kontroli przyjmowania posiłków. 

7) W przypadku stwierdzenia przez dietetyka szpitala lub personel (pielęgniarki) nieodpowiedniej, 

niezgodnej ze złożonym zamówieniem ilości dostarczonych posiłków lub dostawy posiłku o 

nieprawidłowej jakości, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia brakujących posiłków w 

czasie do 60 minut od momentu przekazania reklamacji. Przy dostarczeniu zamiennika posiłku 

zapewni taką samą kaloryczność i wartość odżywczą potrawy potwierdzoną przez dietetyka. 

8) Wykonawca ze względu na specyfikę żywionych pacjentów zobowiązany jest zabezpieczyć posiłki 

dla pacjentów przyjętych po godzinach zgłoszeń korekt, zwłaszcza podczas ostrego dyżuru. 

9) Prowadzenia ewidencji wydanych posiłków z podziałem na oddziały i diety – potwierdzonych przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników zajmujących się dystrybucją posiłków 

do oddziałów w jednolite, czyste  ubrania ochronne z widocznymi emblematami identyfikacyjnymi. 

11) Pracownicy Wykonawcy zajmujący się produkcją, dowozem i dystrybucją posiłków do oddziałów 

szpitalnych zobowiązani są do zachowania czystego i schludnego wyglądu osobistego oraz 

posiadania aktualnych książeczek zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych. 

9. W zakresie transportu Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Posiadania środków transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) Transportowania posiłków zamykanych w pojemnikach GN (które będą spełniały wymagania 

pojemników wewnętrznych) zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem na czas transportu do 

oddziałów w zamykanych termoportach. 

3) Dostarczania posiłków na oddziały w termoportach, a następnie przełożenia GN z potrawą do 

wózków grzewczych. 

4) Po wydaniu posiłków przez personel szpitala, zabierania z kuchenek oddziałowych brudnych GN w 

termoportach i ich mycia, wyparzania i dezynfekcji poza terenem Szpitala w odpowiednio 

przystosowanych do tego celu pomieszczeniach. 

5) Transport drogami komunikacyjnymi: 

a) wjazd na teren Szpitala od ul. Niekłańskiej, 
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b) wejście z zewnątrz od Budynku C  do tunelu, 

c) przejazd korytarzem (tunelem) do oznakowanej windy, 

d) dostarczenie pojemników na każdy oddział: 

 

parter Neurochirurgia, Otolaryngologia, Neurologia 

I piętro Alergologia, Pediatria, Okulistyka, Dermatologia 

II piętro Chirurgia Ogólna, Chirurgia urazowa 

III piętro Patologia Noworodka i Niemowlęcia – windą przy oddziale Chirurgii 

Urazowej po prawej stronie  

 

6) sukcesywnej wymiany uszkodzonych pojemników i termoportów na fabrycznie nowe. 

10. Podstawę do sporządzania posiłków dla pacjentów Szpitala stanowią: 

1) Wykaz diet stosowanych w Szpitalu. 

2) Wykaz zalecanych norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów służby zdrowia opracowanych 

przez Instytut Żywności i Żywienia.  

3) Indywidualne diety wg zaleceń lekarskich 

4) Aktualne zapotrzebowanie na posiłki ze szpitala dla pacjentów, opiekunów i personelu w podziale na 

oddział. 

11. Zamawiający przekazuje Wykonawcy zestawienie ilości zamawianych posiłków – diet z poszczególnych 

oddziałów szpitala na każdy dzień do godz. 1400 dnia poprzedniego oraz przed dniami wolnymi i 

świątecznymi z możliwością wprowadzania korekt każdego dnia w następujących godzinach: 

1) Śniadanie – do godz. 630 

2) Obiad – do godz. 1000 

3) Kolacja – do godz. 1500 

4) Diety indywidualne na zlecenie lekarza niezależnie od godziny posiłków 

5) Nieprzewidziane przypadki niezależnie od godziny zgłoszeń. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przez upoważnionych przez siebie pracowników w 

zakładzie Wykonawcy, w którym produkowane są posiłki: 

1) Na każdym etapie świadczonej usługi począwszy od produktu wyjściowego do końcowego, 

2) Wglądu do dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowości żywienia, 

3) Czystości pomieszczeń, urządzeń i sprzętu przy produkcji, 

4) Stosowanych surowców, gramatury, przebiegu procesów technologicznych, 

5) Higieny sporządzanych posiłków, 

6) Higieny środków transportu. 

13. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do udostępnienia dokumentacji związanej z żywieniem w celu 

wywiązania się ze zobowiązań. 

14. Upoważniony pracownik Zamawiającego ma prawo do kontrolowania faktycznej gramatury posiłków z 

deklarowaną w jadłospisie, deklarowanej wartości „wsadu do kotła”, oceny organoleptycznej i estetyki 

dostarczanych posiłków. Wyniki kontroli będą dokumentowane w Książce Kontroli i Żywienia – 

Załącznik nr 20 do SIWZ. 

15. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego przekazywania uwag w zakresie 

nieprawidłowości dotyczących dostarczania posiłków. 

16. Każdy z Wykonawców składający ofertę jest zobowiązany do przygotowania jadłospisu 

obejmującego 2 x 10 pełnych dni, odrębnie dla diety normalnej i lekkostrawnej z zaznaczeniem 

grupy wiekowej oraz 1 x 7 dni jadłospisu dla obiadów płatnych (tj. 7 x podstawowy, 7 x 

ponadpodstawowy i 7 x jarski)  – jadłospis będzie składany na wezwanie. 

17. Przedstawiony jadłospis (zestaw żywieniowy) musi spełniać opisane poniżej wymagania: 

1) Nie dopuszcza się w zestawie żywieniowym kompensowania produktów o podobnym wpływie na 

organizm, tj. uznanych za „wzdymające”, zawierające szczawiany, o podobnych walorach 

smakowych itp. 

2) Główne składniki potraw, nie mogą powtarzać się częściej niż co 3 dni. 

3) Poprzez powtarzanie się głównych składników Zamawiający ma na myśli oferowane np.: 

 Rodzaj zup: ziemniaczana z makaronem, ziemniaczana z koperkiem, ziemniaczana z pietruszką, 

ziemniaczana zabielana itp. 

 Surówki /sałatki/ dodatki: marchewka z groszkiem, marchewka z kukurydzą, marchewka z 

chrzanem, marchewka z jabłkiem i z olejem, marchewka z jabłkiem i z jogurtem itp. 
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 Mięso: technika przygotowania mięsa nie może powtarzać się częściej niż co 2 dni, tzn. nie mogą 

po sobie następować potrawy mięsne przygotowane tą samą techniką tj. smażone po smażonych, 

pieczone po pieczonych, duszone po duszonych itp. 

4) Kasza może być zaproponowana do 2 razy w tygodniu. 

5) Dania gdzie głównym składnikiem jest makaron (kluski z serem, makaron z gulaszem itp.) mogą być 

zaproponowane tylko 2 razy w tygodniu. 

6) Wymagane jest zaoferowanie min. 1 raz w tygodniu dania jarskiego. 

7)  Wykonawca winien dostarczyć codziennie na śniadanie i kolację do oddziałów „suchą” herbatę z 

cukrem w ilości zamówionych diet, zwiększona o 3-4 porcje. 

8) Podwieczorek musi składać się z owoców i deseru (budyń, jogurt, galaretka). 

 

 

 

Miejsce i data ________________________________________________________________ 
(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie) 


