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                                           Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot  zamówienia  obejmuje  kompleksowe  całodobowe  żywienie  pacjentów  we 
wszystkie  dni  tygodnia  w  Samodzielnym  Publicznym  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  w 
Proszowicach   oraz  dostarczanie  obiadów dla  pracowników do  stołówki  pracowniczej.   
W  stołówce  pracowniczej  obiady  odpłatne  -  średnia  ilość  korzystających  ze  stołówki 
pracowniczej ok. 50 osób dziennie.
Usługa  żywieniowa  będzie  realizowana  w  8  oddziałach  szpitalnych  zlokalizowanych  w 
Proszowicach ul. Kopernika 13. 
Oddziały zlokalizowane w Budynku Głównym SP ZOZ: Oddział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii,  Oddział  Chirurgii  Ogólnej,  Oddział  Ginekologiczno-Położniczy,  Oddział  Chorób 
Wewnętrznych, Oddział Dziecięcy.
Oddziały  zlokalizowane  poza  Budynkiem  Głównym:  Oddział  Neurologii,  Oddział 
Pulmonologii, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny.
Ilość  pacjentów przebywających  w Szpitalu  to ok.  150 osób dorosłych  dziennie  i  ok.  25 
niemowląt i dzieci dziennie (10 niemowląt, 15 dzieci powyżej 1rż).
Całodobowe żywienie gwarantuje minimum 3, 5 i 6 posiłków dziennie (śniadanie, 
II  śniadanie,  obiad,  podwieczorek,  kolacja  oraz  posiłek  nocny dla diet  łatwostrawnych  z 
ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów)  w zależności  od rodzaju diety oraz  
7 karmień dziennie. 
Posiłki  podstawowe  obejmują:  śniadania,   obiady  i  kolacje.  Ilość   diet   zależeć  będzie 
codziennie od ruchu chorych, tj. przyjęć i wypisów pacjentów. 
Szacunkowa ilość zamawianych posiłków :61 000 śniadań, 61 000 obiadów i 61 000 kolacji 
rocznie; 11000 rocznie II śniadań; 11 000 rocznie podwieczorków ; 6 000 posiłków nocnych 
rocznie; 25 000 karmień.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość  zmiany ilości zamawianych posiłków in minus – 
20%,  in  plus – 20 %, które nie będą powodowały  zmiany treści  zawieranej  umowy oraz 
zmiany ceny.
Zamawianie diet oraz karmień z poszczególnych oddziałów na  formularzu stanowiącym 
zał. nr 1  do godziny 7.30 z możliwością zmiany (telefonicznie) rodzaju diety w ciągu dnia do 
godziny 11.00 oraz liczby posiłków ( obiadów do godziny 11.00, kolacji oraz karmień 
do godziny 15.00). 

ORGANIZACJA ŻYWIENIA
PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW

Realizacja usługi odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa:
1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010  

nr 136, poz 914 z późniejszymi  zmianami)
2. Rozporządzenie  (WE)  nr  852/2004  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  

29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i

przechowywania  próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego.
 
Wykonawca przygotowuje posiłki z własnych produktów i surowców przy użyciu własnych 
urządzeń, sprzętu, a także własnych naczyń stołowych (talerze, kubki, butelki dla niemowląt) 
oraz sztućców we własnych pomieszczeniach poza siedzibą zamawiającego.
Zamawiający nie będzie ponosił kosztów za ewentualną stłuczkę naczynia przez pacjenta. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  usługi  żywienia  zbiorowego  w  ochronie 
zdrowia  z  zachowaniem  zasad  dobrej  praktyki  higienicznej,  zasad  dobrej  praktyki 
produkcyjnej.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  jakość  wyżywienia  zgodną  z 
zaleceniami  dotyczącymi  norm,  składników  pokarmowych  i  produktów  spożywczych 



przypisanych  placówkom służby zdrowia  z  uwzględnieniem stosowanych  diet,  technologii 
przygotowywania  posiłków  wydanymi  przez  Instytut  Żywności  i  Żywienia,  szczególnie  w 
zakresie wartości odżywczych, objętości i gramatury potraw. 
Posiłki dla pacjentów winny być sporządzane z uwzględnieniem diet  zgodnie z klasyfikacją 
i numeracją diet obowiązującą w SP ZOZ.  Klasyfikacja diet oraz numeracja zał. nr  2 
i mieszanki dla niemowląt zał. nr 3.  

DYSTRYBUCJA POSIŁKÓW 

1. Wykonawca  będzie  dostarczał  posiłki  codziennie  własnym  transportem,  na  swój 
koszt,  samochodem  przystosowanym  do  przewozu  żywności  posiadającym 
pozytywną opinię Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej.  Dystrybucja posiłków i odbiór 
naczyń z oddziałów oraz transport do zmywalni położonej w siedzibie Zamawiającego 
realizowana będzie przez personel Wykonawcy.

2. Personel  zajmujący  się  dystrybucją  powinien  być  zaopatrzony  w  jednolity  strój, 
identyfikatory oraz środki ochrony osobistej stosownie do miejsca i charakteru pracy 
oraz  posiadać  aktualne  zaświadczenie  do  celów  sanitarno-  epidemiologicznych 
osoby pracującej w obrocie z żywnością. 

3. Wykonawca  będzie  dostarczał  posiłki  w  termosowym  lub  bemarowym  systemie 
dystrybucji  zapewniającym szczelność mikrobiologiczną i termiczną posiłków 

4. Przygotowane obiady dla pracowników będą dostarczane do stołówki pracowniczej  
i wydawane w godzinach od 13.00-15.00.

5. Przygotowane  przez  Wykonawcę  posiłki  będą  dostarczane  bezpośrednio  do 
„pacjenta”:
• w sali chorych szafka przyłóżkowa lub stolik przyjaciel;
• w innym miejscu spożywania posiłków (świetlica oddziału) stolik. 

6. Posiłki  będą  wydawane  w  obecności  dietetyczki  lub  wyznaczonej  pielęgniarki  ze 
szczególnym uwzględnieniem:
• temperatury  posiłków,  która  będzie  kontrolowana  każdorazowo  przed 

rozpoczęciem wydawania posiłków w obecności przedstawiciela Zamawiającego 
i  Wykonawcy  oraz  udokumentowana  i  potwierdzona  podpisami  obu  stron.  W 
przypadku niezgodności w zakresie temperatury posiłków Zamawiający nałoży na 
Wykonawcę kary zawarte w umowie;

• zaleceń dietetycznych dla poszczególnych rodzajów diet; 
• małych dzieci i chorych z ograniczoną sprawnością manualną, dla których posiłki 

należy przygotować w sposób umożliwiający bezpośrednie spożycie;
• diet  miksowanych  dla  chorych  karmionych  przez  sondę,  dla  których  posiłki 

powinny  mieć  konsystencję  pozwalającą  na  swobodną  podaż  pokarmu  i  być 
dostarczane  w  termosach  (  mytych  i  dezynfekowanych  po  każdym  posiłku) 
umożliwiających dozowanie właściwej ilości posiłku.

Kryteria temperaturowe dla potraw wydawanych pacjentom:
• dla posiłków zimnych (kompoty, desery)  4 - 7º C
• dla posiłków gorących: kawa, herbata, mleko, zupy -  od 75 o C
• gorące drugie dania – od 65 o C 

7. Rodzaje i harmonogram wydawania posiłków:
• żywienie  pacjentów dorosłych obejmuje:  śniadanie w godz.  8.00-8.30;  obiad w 

godz. 12.00-12.30;, kolację w godz. 17.00-17.30. 
• żywienie dla dzieci powyżej 1 r. ż. obejmuje; śniadanie, obiad i kolację jak wyżej 

oraz dodatkowo drugie śniadanie o godz. 10.00 i podwieczorek o godz. 14.00
• żywienie pacjentów z dietą łatwostrawną z ograniczeniem łatwo przyswajalnych 

węglowodanów obejmuje: śniadanie w godz. 8.00-8.30; drugie śniadanie o godz. 
10.00; obiad w godz. 12.00-12.30; podwieczorek o godz. 14.00; kolacja w godz. 
17.00-17.30 oraz posiłek nocny.



• wykonawca dostarczy: drugie śniadanie ze śniadaniem, podwieczorek z obiadem, 
posiłek nocny z kolacją, karmienia dostarczane będą z posiłkami podstawowymi.

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pacjentom posiłków o odpowiedniej 
temperaturze poza godzinami określonymi w punkcie 6 w przypadkach, gdy w porze 
posiłków przebywali oni na konsultacjach lekarskich bądź badaniach diagnostycznych 
jednakże nie dłużej niż dwie godziny po upływie pory posiłków określonej w pkt 6.

9. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania do piątego dnia każdego miesiąca 
do oddziałów cukru w ilości 2 kg oraz herbaty w ilości 2 opakowania po 10 dkg. A 
także  jednorazowe  naczynia  i  sztućce  w  ilości  50  szt. lub  w zależności  od 
zapotrzebowania.

10. Wykonawca jest zobowiązany do:
•  przygotowania  jadłospisów  dekadowych  zawierających  skład  ilościowy  i 

jakościowy  w  zakresie   diety  podstawowej  oraz  dla  diety  łatwostrawnej  i  jej 
modyfikacji  (gramatura,  wartość  odżywcza  i  energetyczna  diety)  zgodnie  z 
założeniami  oraz   aktualnymi  wytycznymi  Instytutu  Żywności  i  Żywienia  
i dostarczenia ich do Zamawiającego 5 dni przed planowaną dekadą

11. Jadłospisy  dekadowe  będą  podlegały  kontroli  ze  strony  Zamawiającego  przez 
wykwalifikowane dietetyczki. W razie stwierdzonych nieprawidłowości przekazanych 
telefonicznie lub faksem Wykonawca jest zobowiązany do zmiany jadłospisu 3 dni 
przed  planowaną  dekadą.   W  przypadku  braku  jadłospisu  dekadowego  lub  jego 
zmiany zastosowane będą kary zawarte w umowie.

12. Wykonawca zobowiązany  jest  do dostarczania  pieczywa  w trzech rodzajach  oraz 
dodatków do pieczywa zapakowanych w jednorazowe porcje (dotyczy dżem, masło, 
sery topione, pasztety oraz ryby i wędlina) 

13. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zastosowania  przynajmniej  3  razy  w  tygodniu 
surówek warzywnych do obiadu oraz dodatek warzyw i owoców do dwóch posiłków 
dzienne w ramach dozwolonych diet oraz dla urozmaicania posiłków.

14. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykorzystania  wszystkich  technik  sporządzania 
potraw w diecie podstawowej (smażenie, duszenie, pieczenie).

15. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  kontroli  przez  wyznaczoną  przez  niego 
osobę jakości walorów smakowych oraz gramatury wydawanych posiłków zgodnie z 
jadłospisem.

16. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ilości osób do transportu 
i  rozdawania  posiłków,  odbierania  naczyń  od  pacjenta  po  zakończonym  posiłku  
i  butelek  do  karmienia  niemowląt  po  każdym  karmieniu,  wykonania  czynności 
porządkowych w miejscu spożywania posiłków przez pacjentów (mycie powierzchni 
szafek i stolików) oraz usuwania odpadów pokonsumpcyjnych po każdym posiłku. 

17. Odbieranie  brudnych  naczyń  oraz  usuwanie  odpadów  pokonsumpcyjnych  winno 
odbywać się w hermetycznie zamykanych pojemnikach.

18. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzania  mycia  i  dezynfekcji  naczyń 
stołowych i kuchennych oraz sterylizacji butelek do karmienia niemowląt zgodnie z 
przepisami  sanitarno-epidemiologicznymi  obowiązującymi  w  zakładach  opieki 
zdrowotnej.

19. Nie dopuszcza się przeprowadzania mycia i dezynfekcji naczyń na terenie oddziałów 
Zamawiającego z wyjątkiem oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

20. Zamawiający  udostępni  odpłatnie  Wykonawcy  pomieszczenia  kuchenne  o 
powierzchni 250,17 m² na parterze budynku głównego oraz pomieszczenie kuchenne 
oddziału  obserwacyjno-zakaźnego  o  powierzchni   22,30  m² wraz  z  zmywarko-
wyparzaczem  do  przeprowadzania  mycia/dezynfekcji  naczyń  i  pojemników 
transportowych  oraz  do  przechowywania  czystych  naczyń  Ponadto  zamawiający 
udostępni  Wykonawcy  pomieszczenie  stołówki  pracowniczej.   Warunki  dzierżawy 
określone zostały w projekcie umowy. 

21. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przystosuje pomieszczenia do 
celów wymienionych  w pkt  18 oraz  utrzymuje  pomieszczenia  kuchenne,  stołówkę 
oraz  urządzenia  we  właściwym  stanie  sanitarno  –  epidemiologicznym  oraz 
technicznym.



22. Wykonawca  na  własny  koszt  winien  zamontować  subliczniki  energii  elektrycznej  
i wody.

23. Wykonawca zobowiązany  jest  do przeprowadzania  na własny  koszt  dezynsekcji  i 
deratyzacji  najmowanych  pomieszczeń  w  terminach  zsynchronizowanych  
z  terminami  Zamawiającego  ustalonych  z  przedstawicielem  Zamawiającego,  tj.  
z Pielęgniarką Epidemiologiczną.

24. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wdrożonego i funkcjonującego systemu 
HACCP oraz Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO lub równoważny. 

25.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie stwierdzone nieprawidłowości  w 
zakresie  usług  żywieniowych  oraz  pomieszczeń  ujawnione  przez  uprawnione 
zewnętrzne organy kontrolne.

26. Nadzór  nad realizacją usługi  w poszczególnych oddziałach sprawują:  Pielęgniarka 
Epidemiologiczna, Dietetyczka , Pielęgniarka Oddziałowa.

27. Zamawiający wymaga przedłożenia opracowanych procedur dotyczących dystrybucji 
posiłków oraz mycia i dezynfekcji naczyń.

Zamawiający zastosuje kary za nienależyte wykonanie umowy np.:
− brak terminowości dostarczania jadłospisów dekadowych;
− brak zmiany jadłospisu w przypadku niezgodności związanych z założeniami diet 

oraz wymaganiami Zamawiającego;
− niezgodność  w  zakresie  oceny  usługi  żywieniowej  określonej  na  podstawie 

dziennego protokołu kontroli temperatury oraz oceny usługi stanowiącego zał. nr 
4. 

Inne wymagania:

      

1. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia pracowników kuchni SP ZOZ w trybie art. 
23' Kodeksu pracy.

1 kierownik
1 dietetyczka
3 kucharki
5 pomocy kuchennych
1 magazynier 

 Wynagrodzenie pracowników wynosi   19.078,06 zł
 ZUS pracodawcy                                     3.468,39 zł
 Razem :                                                 22.546,45 zł

2. Utrzymanie ceny ofertowej w okresie trwania umowy.



Zał. nr 1                               Dzienne zestawienie diet z oddziału

Oddział ……………………………… data ……………………

Ilość zamawianych diet ogółem ……………………..

Nr diety Nazwa diety Ilość 
śniad. II śniad. obiad podw. kolacja

Posiłki 
nocne

Dodatki

Nazwa 
żywienia

godz./ml
5.00

godz./ml
8.00

godz./ml
11.00

godz./ml
14.00

godz./ml
17.00

godz./ml
20.00

godz./ml
23.00

……………………………
      (podpis osoby zamawiającej)



Zał. nr 2                       KLASYFIKACJA I NUMERACJA DIET

Lp Klasyfikacja diet Numer diety (wewnętrzny 
nadany przez SP ZOZ)

DIETY PODSTAWOWE
Dieta podstawowa (dorośli) PI
Dieta podstawowa (dzieci 1-5 lat) PII
Dieta podstawowa (dzieci i młodzież 6-15 lat) PIII

DIETY LECZNICZE
Dieta łatwostrawna I
Modyfikacje diety łatwostrawnej
Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu II
Dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji 
pobudzających wydzielanie soku żołądkowego

III

Dieta łatwostrawna niskoresztkowa, mielona IV
Dieta łatwostrawna z ograniczeniem 
łatwoprzyswajalnych węglowodanów

V

Dieta łatwostrawna z ograniczeniem łatwo 
przyswajalnych węglowodanów przy 
współistnieniu schorzeń wątroby, trzustki, 
pęcherzyka żółciowego, żołądka

VI

Dieta bogatobiałkowa VII
Dieta łatwostrawna niskobiałkowa VIII
Dieta łatwostrawna niskoresztkowa, 
niskolaktozowa

IX

Dieta łatwostrawna ze zwiększoną zawartością 
nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT)

X

Dieta ubogoenergetyczna XI
Dieta bezresztkowa XII

DIETY O ZMIENIONEJ KONSYSTENCJI (MIKSOWANE)
Dieta kleikowa MI
Dieta płynna odżywcza MII
Dieta płynna do sondy MIII
Dieta papkowata MIV

DIETY SPECJALNE
Dieta ziemniaczana SI
Dieta ziemniaczana rozszerzona SII
Dieta węglowodanowo – tłuszczowa SIII

DIETY ELIMINACYJNE
Dieta bezglutenowa EI
Dieta bezmleczna EII
Dieta bezsolna EIII



Zał. nr 3               WYKAZ ŻYWIEŃ/ DIET ODDZIAŁ DZIECIĘCY

1.   Nan I, II

2.   Nutramigen

3.   Prosobee I, II

4.   klej ryżowy

5.   marchwianka

6.   herbatka

7.   ryż na mleku

8.   zupka niemowlęca

9.   grysik na mleku

10, grysik na rosole z mięsem i jarzynami

11. sok z marchwi i jabłka

12. budyń na mleku

13. mleko białkowe

14. Bebilon I, II



Zał. nr 4
Dzienny protokół kontroli temperatury posiłków oraz ocena usługi 

oddział …………………………………………   data …………………………………

Rodzaj  urządzenia do pomiaru temperatury……………………………………………….

Rodzaj posiłku Zakres 
wymagany

Wartość 
pomiaru

Podpis 
upoważnionego 

pracownika 
Zamawiającego

Podpis 
upoważnionego 

pracownika 
Wykonawcy

Śniadanie

Kawa od 75°C
Herbata od 75°C
Mleko od 75°C
Zupa 
mleczna

od 75°C

Obiad

Zupa od 75°C
Ziemniaki od 65°C
Dodatki
ciepłe

od 65°C

Dodatki 
zimne

Od 4-7ºC

Kompot od 4-7°C
Deser od 4-7°C

Kolacja

Kawa od 75°C
Herbata od 75°C
Mleko od 75°C
Zupa 
mleczna

od 75°C

Zgodność diet z jadłospisem:    

Śniadanie                               TAK / NIE *

Obiad TAK / NIE *

Kolacja TAK / NIE *

Czystość środków dystrybucji (termosy/bemary*, naczynia):

Śniadanie                               TAK / NIE *

Obiad TAK / NIE *

Kolacja TAK / NIE *

* właściwe zaznaczyć
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