
Załącznik nr 5 do SIWZ
Nr Sprawy ZP 18/2009

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Świadczenie  usług  polegających  na  zapewnieniu  codziennej  i  kompleksowej  obsługi  w 
zakresie  żywienia  pacjentów  na  bazie  przejętych  w  najem  pomieszczeń  i  częściowego 
wyposażenia  kuchennego  wraz  z  utylizacją  odpadów  pokonsumpcyjnych  oraz  wywozem 
odpadów komunalnych.
W organizacji usług żywienia należy również uwzględnić Kuchnię Mleczną.

CPV: 55300000-3, 55321000-6, 55322000-3, 55320000-9.

1.2.  Zadaniem  Wykonawcy  jest  kompleksowe  żywienie  pacjentów  Zamawiającego,  w  ilości 
średnio 440 osób dziennie, w tym około 20 dzieci w wieku do 1,5 roku życia, dla których posiłki 
przygotowuje Kuchnia Mleczna.

1.3.  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia większej ilości posiłków niż określona w pkt 2 
w sytuacji nadzwyczajnej,  której nie można było przewidzieć w chwili rozstrzygania przetargu, 
związanej  ze  zwiększonym  napływem  rannych  i  chorych  oraz  zagrożenia  bezpieczeństwa 
państwa.

1.4.  Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z produktów własnych.

1.5. Wykonawca winien dysponować pełnym asortymentem sprzętu i urządzeń niezbędnych do 
świadczenia  usług  żywienia,  w  tym  również  wydzielonego  dla  stref  kuchni  sprzętu  do 
utrzymania czystości. Wykaz niezbędnego sprzętu i urządzeń, którymi powinien dysponować 
Wykonawca w dniu  rozpoczęcia  świadczenia  usług  żywienia  stanowi  załącznik  nr  6  do 
SIWZ.

1.6. Żywienie pacjentów obejmuje:
a. sporządzanie  posiłków  w  ilościach  wynikających  ze  stanu  hospitalizowanych 
pacjentów z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych,
b. wydawanie posiłków w systemie termosowym lub innym zaproponowanym przez 
Wykonawcę,  a  zapewniającym  szczelność  mikrobiologiczną  i  termiczną  wraz  z 
dostarczeniem posiłków bezpośrednio do łóżka pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem:

- 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 odpowiedniej ilości posiłku,
- diet cukrzycowych z prawidłowym rozłożeniem posiłków – zgodnie ze standardami,

c. wydawanie mieszanek dla dzieci w wieku do 1,5 roku życia zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie normami,

d. odbiór naczyń od pacjenta po zakończonym posiłku,
e. mycie, dezynfekcję oraz sterylizację naczyń stołowych i kuchennych zgodnie z aktualnymi 

wymaganiami  sanitarno  –  epidemiologicznymi  obowiązującymi  w  zakładach  opieki 
zdrowotnej,

f. utylizację odpadów pokonsumpcyjnych.



1.7.Przygotowywanie posiłków dla mniejszej o 10% liczby pacjentów lub większej o 20% liczby 
pacjentów w stosunku do ilości określonej w pkt 1.2. nie stanowi zmiany warunków zamówienia.

1.8. Przygotowywanie  posiłków  odbywać  się  będzie  w  pomieszczeniach  Kuchni  Centralnej 
Zamawiającego usytuowanej w Krakowie os. Na Skarpie 66 o łącznej powierzchni użytkowej 1 
389 m2 przekazanych Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy.

1.9.  Wykaz oddziałów Zamawiającego wraz z adresami (adresy oddziałów mogą ulec zmianie) 
dla których wydawane będą posiłki stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

1.10. Rodzaje posiłków i ich harmonogram wydawania:
a. żywienie pacjentów dorosłych obejmuje: śniadanie w godz. 8.00 – 8.30, 
obiad w godz. 12.30 – 13.30, kolację w godz. 18.00 – 18.30,
b. żywienie pacjentów z dietą cukrzycową obejmuje: śniadanie w godz. 8.00 
– 8.30, drugie śniadanie w godz. 10.00 – 10.30, obiad w godz. 12.30 – 13.30, podwieczorek w 
godz. 15.30 – 16.00, kolację w godz. 18.00 – 18.30, oraz posiłek nocny o godz. 21.00,
c. posiłki dla dzieci pow. 1,5 roku życia obejmują: śniadanie, obiad, kolację 
jak w pkt a oraz dodatkowo drugie śniadanie w godz. 9.30 – 10.00 i podwieczorek w godz. 
15.30 – 16.00,
d. posiłki  (mieszanki)  dla  dzieci  w  wieku  0  –  1,5  roku  życia  obejmują: 
Oddział  Pediatryczny,  Oddział  Obserwacyjno  –  Zakaźny  Dorosłych  i  Dzieci,  Oddział 
Chirurgii  Dzieci,  Oddział Dermatologiczny,  sporadycznie Oddział Otolaryngologiczny.  W 
ww. oddziałach posiłki wydawane będą zgodnie z następującym harmonogramem: w godz. 
7.00 – 7.30 – posiłki na godz. 8.00 i 11.00 natomiast w godz. 10.00 – 12.00 – posiłki na godz. 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 2.00, 5.00.

1.11. Wykonawca  zobowiązany  jest  również  do  dostarczenia  pacjentom  Zamawiającego 
posiłków o odpowiedniej temperaturze poza godzinami określonymi w pkt 1.10 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 1.10.

1.12. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  nieodpłatnego  zapewnienia  płynów  (herbata)  w 
termosach dla dopajania pacjentów w ilości zgodnej z codziennie zgłaszanym przez pielęgniarki 
oddziałowe zapotrzebowaniem Zamawiającego.

1.13. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych, 
wartości odżywczych i smakowych potraw oraz do przygotowywania ich zgodnie z prawnymi 
regulacjami o warunkach zdrowotnych żywności  i  żywienia,  przy równoczesnym zapewnieniu 
modyfikacji opracowanych jadłospisów przez urozmaicenia, sezonowość, święta.

1.14. Wykonawca  powinien  zapewnić  dla  dzieci  powyżej  1,5  roku  życia  możliwość  wyboru 
posiłku przy śniadaniu i kolacji.

1.15. Wykonawca powinien również umożliwić wydawanie odpłatnych posiłków dla personelu 
Zamawiającego.

1.16. Wykonawca zobowiązany jest do stałego szkolenia zatrudnionych pracowników, zwłaszcza 
dostarczających posiłki  bezpośrednio  do pacjenta,  w zakresie  podawania  posiłków zgodnie  z 



przypisaną dietą, ustalonym harmonogramem godzin ich podawania oraz zachowania wszelkich 
zasad obowiązujących w higienie żywienia.

1.17. Wykonawca  zobowiązany jest  do świadczenia usługi  zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa oraz stosowania zasad systemu GHP, GMP, HACCP.

1.18. Organizacja  usług  żywienia,  w  tym  funkcjonowania  kuchni,  procesu  przygotowywania, 
transportu,  wydawania  posiłków  oraz  mycia,  dezynfekcji,  sterylizacji  naczyń  kuchennych  i 
utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych, jak również utrzymania czystości pomieszczeń musi być 
zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami sanitarno – epidemiologicznymi 
obowiązującymi  w zakładach opieki zdrowotnej.

1.19. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  kontroli  jakości  i  standardu  usług  żywieniowych 
świadczonych przez Wykonawcę w szczególności w zakresie:

a. przestrzegania  przepisów,  norm i  zasad sanitarno – epidemiologicznych 
przy  przygotowaniu,  dystrybucji  i  podawaniu  posiłków,  myciu,  dezynfekcji  i  sterylizacji 
naczyń kuchennych oraz utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych,
b. przestrzegania  diet,  normatywnych  wartości  energetycznych,  wartości 
odżywczych i smakowych oraz sezonowości posiłków,
c. przestrzegania  harmonogramu wydawania posiłków oraz obowiązków 

dotyczących jadłospisów,
d.          satysfakcji pacjentów.

Uprawnienia kontrolne obejmują w szczególności:
a. prawo do żądania informacji o sposobie wykonywania usług żywienia,
b. prawo wstępu do pomieszczeń wykorzystywanych przez Wykonawcę do 
świadczenia usług żywienia,
c. prawo do wydawania zaleceń pokontrolnych.

1.20. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  (w  tym  finansową)  za  wszelkie  stwierdzone 
nieprawidłowości  usług  żywieniowych  ujawnione  przez  uprawnione  organy  kontrolne  oraz 
służby Zamawiającego.

2. Organizacja żywienia.

2.1. Kuchnia Mleczna

W  organizacji  usług  żywienia  należy  uwzględnić  Kuchnię  Mleczną  zgodnie  z  aktualnie 
obowiązującymi przepisami w zakresie usług żywieniowych w zakładach opieki zdrowotnej.

2.2.  Zasady przygotowywania posiłków:

Podstawą do sporządzania posiłków dla pacjentów Zamawiającego będą:
a. wykaz  norm  dziennych  racji  pokarmowych  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej 
opracowany przez Instytut Żywności i Żywienia,
b. wykaz diet stosowanych w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP 
ZOZ w Krakowie zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Wszelkie  posiłki  powinny  być  przygotowywane  zgodnie  z  obowiązującymi  normami 
żywieniowymi  wg  Instytutu  Żywienia  i  Żywności,  jak  również  przepisami  prawa  w  zakresie 
higieny żywienia oraz wewnętrznymi przepisami Zamawiającego.



Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  właściwych  diet  wraz  z  wykazem  zbiorczych 
składników pokarmowych dla danej diety.

Diety  ustalane  będą  dla  każdego pacjenta  indywidualnie  przez  lekarza  prowadzącego  danego 
oddziału w uzgodnieniu z dietetykami Wykonawcy.

Zamawianie posiłków odbywać się będzie codziennie na podstawie pisemnych relewów do godz. 
10.00, zgodnie z wykazem i nomenklaturą diet  określonymi w załączniku nr 8 do SIWZ.

Posiłki  dla  pacjentów przyjętych  do szpitala  po godz.  10.00  w danym dniu  zamawiane  będą 
najpóźniej:

a. do godz. 14.00 w zakresie kolacji (pacjenci przyjmowani po godz. 14.00 otrzymywać będą 
na kolację suchy prowiant),
b. do godz. 7.30 dnia następnego w zakresie śniadania.

Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z własnych produktów, a Zamawiający będzie miał 
prawo  kontroli,  czy  produkty  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  odpowiadają  potrzebom  i 
jakości żywienia szpitalnego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jadłospisów. 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania pielęgniarkom oddziałowym Zamawiającego 
jadłospisów, na kolejny tydzień.

Wykonawca  będzie  podawał  tygodniowy  jadłospis  do  wiadomości  pacjentów  i  personelu. 
Jadłospis  będzie  wywieszony  w  miejscu  ogólnie  dostępnym  na  poszczególnych  oddziałach 
Zamawiającego, najpóźniej przed śniadaniem w pierwszy dzień tygodnia, w którym obowiązuje. 
W  tym  celu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  odpowiedniej  ilości  egzemplarzy 
jadłospisu.

3. Dystrybucja posiłków, odbiór naczyń, odpady

3.1.Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczać  przygotowane  posiłki  na  poszczególne  oddziały 
Zamawiającego bezpośrednio „do łóżka” pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem:

a. małych dzieci i chorych z ograniczoną sprawnością manualną,
b. diet miksowanych dla chorych karmionych przez sondę,
c. diet cukrzycowych według obowiązujących standardów.

3.2.Wykonawca zobowiązany jest do dystrybucji posiłków w termosach lub w innym systemie 
zapewniającym  szczelność  mikrobiologiczną  i  termiczną  przy  pomocy  środków  transportu 
przystosowanych do przewozu posiłków.

3.3.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  transportu  posiłków  środkami  i  sprzętem  w  pełni 
odpowiadającym aktualnym wymogom sanitarno – epidemiologicznym.

3.4.Dystrybucja  posiłków  z  miejsca  produkcji  (przygotowania)  bezpośrednio  do  pacjenta 
realizowana będzie przez Wykonawcę na jego koszt.

3.5.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości naczyń stołowych (talerze, 
kubki, sztućce) i butelek dla dzieci do spożywania posiłków oraz ich uzupełniania wg potrzeb w 
ramach kosztów własnych.



3.6.Wykonawca winien zapewnić odpowiednią ilość osób do transportu i rozdawania posiłków, 
usuwania naczyń i odpadów pokonsumpcyjnych bez zbędnej zwłoki.                        Dla 
Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego należy zapewnić odrębny personel.

3.7.Transport  naczyń  stołowych,  butelek  dla  dzieci  po  spożyciu  posiłków  oraz  odpadów 
pokonsumpcyjnych winien odbywać się w hermetycznie zamkniętych pojemnikach.

3.8.Wykonawca  zapewni  we  własnym  zakresie  mycie  i  dezynfekcję  naczyń  stołowych, 
kuchennych,  butelek  dziecięcych  oraz  wózków  transportowych  w  Kuchni  Centralnej.  W 
Oddziałach:  Obserwacyjno – Zakaźnym Dorosłych i  Dzieci  oraz Dermatologicznym, mycie i 
dezynfekcja naczyń stołowych następować będzie bezpośrednio w kuchence oddziałowej przez 
służby  Wykonawcy.  Wózki  transportowe  winny  być  myte  i  dezynfekowane  w  wydzielonym 
pomieszczeniu.

3.9.W zakresie sterylizacji naczyń istnieje możliwość wykorzystania zainstalowanego w Kuchence 
Oddziału  Obserwacyjno  –  Zakaźnego  autoklawu  do  sterylizacji  naczyń  (własność 
Zamawiającego). W Oddziale Dermatologicznym Wykonawca zobowiązany jest zapewnic myjnię 
we własnym zakresie.

3.10. Nie  dopuszcza  się  mycia  (dezynfekcji)  naczyń  stołowych  w  oddziałach  szpitalnych  z 
wyjątkiem wymienionych w pkt 3.8.

4. Szczegółowe warunki świadczenia usług żywienia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
określa projekt umowy o świadczenie usług  żywienia      stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Dodatkowe warunki, jakie musi spełniać  Wykonawca:

5.1. Umożliwienie Zamawiającemu lub osobie trzeciej korzystania ze  sprzętu i wyposażenia 
kuchennego wskazanego w załączniku nr 6 do SIWZ przez okres 2 tygodni od dnia wygaśnięcia 
umowy o świadczenie usług żywienia.

6. Zasady korzystania z pomieszczeń i wyposażenia.
6.1. Zamawiający  udostępni  wybranemu  Wykonawcy  na  podstawie  umowy  najmu 
pomieszczenia  Kuchni  Centralnej  o  łącznej  powierzchni  użytkowej  1.389  m2 (  w  tym 
powierzchnia magazynowa 250,38 m2).

6.2. Wraz  z  pomieszczeniami  Zamawiający  wynajmie  Wykonawcy  wyposażenie  Kuchni  i 
pomieszczeń  towarzyszących.  Wykaz  przedmiotowego  sprzętu  stanowiącego  własność 
Zamawiającego stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

6.3. Szczegółowe warunki najmu określa  projekt umowy najmu stanowiący załącznik nr 3 
do  projektu  umowy  o  świadczenie  usług  żywienia  z  załącznika  nr  4  do  opisu  przedmiotu 
zamówienia.

6.4.  W  związku  z  potrzebą  zachowania  ciągłości  w  żywieniu  pacjentów,  Wykonawca 
zobowiązany jest do zainstalowania sprzętu i urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia działalności 
określonej  w  załączniku  nr  6  do  SIWZ  w  terminie  umożliwiającym  wydawanie  posiłków 
począwszy od pierwszego dnia obowiązywania umowy o świadczenie usług żywienia. 

7. Sprawy pracownicze.



7.1.  W  związku  z  przejęciem  świadczenia  usług  w  zakresie  żywienia  pacjentów 
Zamawiającego Wykonawca przejmie przejmuje od dotychczasowego wykonawcy usług żywienia 
„Catermed”  Sp.  z  o.  o.,  z  mocy  prawa,  na  zasadzie  art.  231 Kodeksu  pracy  19 byłych 
pracowników  Zamawiającego,  zatrudnionych  w  okresie  obowiązywania  umowy  z  dnia  3 
października  2006  r.  o  świadczenie  usług  żywienia  (Nr  Rej.  277/ZP-U/03.10.2006)  przez 
dotychczasowego  wykonawcę  usług  żywienia  „Catermed”  Sp.  z  o.  o.,  których  miesięczne 
wynagrodzenie w firmie„Catermed” Sp. z o.o.  wynosi 31 942,80 zł. Koszty ZUS pracodawcy – 5 
694,39 zł. Łączny koszt zatrudnienia pracowników wynosi –                      37 637,19 zł.
7.2.Wykonawca  zobowiązuje  się  nie  zatrudniać  nowych  pracowników  na  stanowiskach  pracy 
związanych ze świadczeniem usług żywienia na rzecz Zamawiającego na czas dłuższy niż okres 
obowiązywania  umowy  o  świadczenie  usług  żywienia.  Powyższe  ograniczenie  nie  dotyczy 
pracowników, o których mowa w pkt. 7.1.
 


