
  Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA

Zapewnienie  codziennej  obsługi  w  zakresie  żywienia  pacjentów  Szpitala   polegać  będzie  na  świadczeniu  usług
kompleksowego  całodziennego  i  codziennego  żywienia  pacjentów  Zamawiającego  wraz  z  utylizacją  odpadów
pokonsumpcyjnych.  Usługa będzie realizowana przez 7dni w tygodniu, łącznie z dniami wolnymi i świętami.
Wykonawca w ramach usługi żywienia uwzględni Kuchnię Mleczną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.  W  przypadku  zmiany  obowiązujących  przepisów  dotyczących  żywienia  w  podmiotach  leczniczych
Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania produkcji i dostawy posiłków do nowych wymagań bez dodatkowych
opłat ze strony Zamawiającego.

 ŻYWIENIE PACJENTÓW OBEJMUJE:
1. Zapewnienie codziennej kompleksowej obsługi w zakresie żywienia pacjentów Zamawiającego, w ilości  średnio

300 osób dziennie, w tym około 8 dzieci w wieku do 1,5 roku życia, dla których posiłki przygotowuje Kuchnia
Mleczna.

2. Posiłki dla pacjenta rozliczane będą w ramach dziennej stawki procentowo:  śniadanie + II śniadanie jako 27,5%,
obiad + podwieczorek jako 45%, kolacja + posiłek nocny jako 27.5 %. Posiłki wydawane z Kuchni Mlecznej
w danym dniu dla pacjenta będą rozliczane w ramach dziennej stawki żywieniowej pacjenta.

3. Wykonawca  zobowiązuję  się  do  zapewnienia  większej  ilości  posiłków  w  sytuacji  zagrożenia  bezpieczeństwa
państwa, zwiększonego napływu rannych i chorych, epidemii, katastrofy.

4. Wykonawca zorganizuje usługi żywienia pacjentów Zamawiającego hospitalizowanych w oddziałach określonych
w wykazie stanowiącym załącznik nr 1.1  do SIWZ.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do włączania lub wyłączania oddziałów wyszczególnionych w załączniku nr
1.1,  a  także  do  zmiany  adresu  oddziałów.  W  przypadku  zaistnienia  konieczności  włączenia  lub  wyłączenia
oddziału, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, zaś ten zobowiązany jest w terminie 2 dni do dokonania
przedmiotowego włączenia  lub  wyłączenia,  a  w sytuacjach  awaryjnych  niezwłocznie  nie  później  niż  w ciągu
6  godzin.  O  zmianie  adresu  oddziału  Zamawiający  poinformuje  wykonawcę  z  2  dniowym  wyprzedzeniem,
Informacje o tych zmianach będą przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej  lub telefonicznie.  Zgłoszenie
telefoniczne  zostanie  potwierdzone  pisemnie.  Zmiany,  o  których  mowa  w  niniejszym  ustępie  nie  stanowią
podstawy do wystąpienia przez Wykonawcę o zwiększenie wynagrodzenia umownego.

ORGANIZACJA USŁUG ŻYWIENIA
1. Usługi kompleksowego żywienia pacjentów obejmują w szczególności:

-  sporządzanie  posiłków  z  produktów  własnych  w  ilościach  wynikających  ze  stanu  hospitalizowanych
pacjentów
- z uwzględnieniem normatywnych wartości energetycznych i odżywczych w tym dziennej racji pokarmowej,
zaleceń dietetycznych, zaleceń lekarskich oraz zgodnie z załącznikami.
-  dystrybucję  posiłków do  oddziałów w systemie  termosowym/bemarowym (zapewniającym  odpowiednią
szczelność i temperaturę) 
- odbiór naczyń od pacjenta bez zbędnej zwłoki po zakończonym posiłku,
- mycie, dezynfekcję oraz sterylizację naczyń kuchennych zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi
obowiązującymi w podmiotach leczniczych,
- utylizację odpadów pokonsumpcyjnych.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  systemów,  jakości  świadczonej  usługi  żywieniowej  w
szczególności zasady systemu HACCP oraz zasady GMP, GHP. Przestrzegania wszystkich procedur i zaleceń
Zamawiającego w sytuacjach pacjentów z jednostkami chorobowymi wysoce zakaźnymi.

3. Organizacja usług żywienia, w tym funkcjonowania kuchni, procesu przygotowywania, transportu, wydawania
posiłków oraz mycia, dezynfekcji, sterylizacji naczyń kuchennych, butelek do karmienia i utylizacji odpadów
pokonsumpcyjnych jak również utrzymania czystości pomieszczeń kuchni powinna zapewniać przestrzeganie
obowiązujących przepisów prawa, norm i zasad sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w podmiotach
leczniczych.

4. Podstawą do sporządzania posiłków dla pacjentów Zamawiającego będzie wykaz diet dla dorosłych i dzieci
powyżej 1,5 roku życia, wykaz diet dla dzieci w wieku 0-1,5 roku życia, wartość odżywcza i energetyczna diet
wraz z ilością posiłków oraz charakterystyka diet stanowią załącznik nr 1.2 SIWZ, indywidualne diety według
zaleceń lekarzy.

5. Szczegółowe  wskazania  dotyczące  dostarczania  i  wydawania  posiłków  pacjentom  oraz  zobowiązania
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Wykonawcy w zakresie naczyń i sprzętu oraz ich odbioru określa załącznik nr 1.3 do SIWZ,
6. Żywienie pacjentów dorosłych obejmuje 3 do 6 posiłków. Harmonogram wydania posiłków określa załącznik

nr 1.4 SIWZ.
7. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  pacjentom  Zamawiającego  posiłków  o  odpowiedniej

temperaturze  także  w  przypadkach,  gdy  w  porze  wydawania  posiłków  przebywali  oni  na  konsultacjach
lekarskich,  bądź  badaniach  diagnostycznych.  W  takim  przypadku  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
zapewnienia by wydawane posiłki miały odpowiednią temperaturę.

8. Wykonawca zapewni możliwość wyboru posiłku przy śniadaniach i kolacjach przygotowywanych dla dzieci
powyżej 1,5 roku życia, to znaczy że Wykonawca ma zapewnić do wyboru alternatywny dodatek do posiłku
np. wędlinę, ser lub dżem.

9. Wykonawca w ramach usługi zapewni płyny do dopajania pacjentów (świeżo zaparzona herbata) dostarczane
3 razy dziennie przy śniadaniu, obiedzie i kolacji w termosach ( mytych i dezynfekowanych za każdym razem)
w ilości  zgodnej  z  zapotrzebowaniem wskazanym w   załączniku nr 1.6 do  SIWZ lub  czajnik i  herbatę
(w zależności od specyfiki oddziału).

10. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pobierania  i  przechowywania  próbek  żywności  wszystkich  potraw
wchodzących w skład każdego posiłku zgodnie z przepisami prawa.

11. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność   za  wszelkie  stwierdzone  nieprawidłowości  usług  żywieniowych
ujawnione przez uprawnione organy kontrolne oraz przez Zamawiającego.

12. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  uiszczania  opłat  za  czynności  kontrolne  Inspekcji  Sanitarnej,  Inspekcji
Ochrony  Środowiska,  Inspekcji  Pracy.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  stwierdzone
nieprawidłowości  usług  żywieniowych  ujawnione  przez  uprawnione  organy  kontrolne  oraz  przez
Zamawiającego.

13. Wykonawca  zobowiązany  do  przekazania  Zamawiającemu  protokołów  z  każdorazowej  kontroli  Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, w terminie 3 dni od jego otrzymania.

14. Strony zobowiązują  się  do  koordynowania  i  bieżącej  kontroli  właściwego wykonywania  usługi.  Ponadto,
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na bieżąco informacji o zaistniałych problemach związanych
z realizacją usługi.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYGOTOWANIE I DYSTYBUCJĘ POSIŁKÓW

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości przeszkolonych osób do transportu i rozdawania
posiłków zgodnie z  określonym harmonogramem, usuwania naczyń,  odpadów pokonsumpcyjnych bez  zbędnej
zwłoki  oraz  do  zorganizowania  transportu  posiłków  w  sposób  odpowiadający  wymogom  sanitarno  -
epidemiologicznym.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  odrębnego  personelu  dla  Oddziału
Obserwacyjno – Zakaźnego.

2. Wykonawca musi dysponować należycie wykwalifikowanym personelem zapewniającym poprawne wykonanie
usługi: kucharzami,  technologami/technikami żywienia o specjalności żywienie człowieka, dietetykami, osobami
przeszkolonymi  w zakresie dystrybucji  posiłków, kierowcami,  osobą/osobami do nadzoru  i  koordynacji  usługi
w miejscu świadczenia usługi.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wyposażenia  pracowników  w  jednolite  ubrania  robocze  z  widocznymi
elementami  identyfikacyjnymi.  Pracownicy  Wykonawcy  zobowiązania  są  do  przestrzegania  zasad  higieny
i czystości (krótko obciętych niewymalowanych paznokci,  czystych zapiętych fartuchów z krótkim lub długim
rękawem zakrywających całkowicie odzież osobistą, czepka zakrywającego wszystkie włosy oraz prawidłowego
obuwia  roboczego.  Nie  dopuszcza  się  noszenia  biżuterii  na  rękach  pracowników  Wykonawcy).  Pracownicy
Wykonawcy podczas pracy na Oddziale oraz w Kuchni muszą nosić kompletną odzież roboczą (fartuch, spodnie
/spódnicę oraz czapkę lub inne nakrycie głowy zakrywające wszystkie włosy).

4. Wykonawca  udostępni  Zamawiającemu  listę  pracowników  uwzględniającą  zakres  świadczonych  usług:
przygotowanie posiłków (kuchnia ogólna, kuchnia mleczna), transport, dystrybucja, najpóźniej w pierwszym dniu
świadczenia usług na podstawie niniejszej umowy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w przypadku zatrudnienia
nowych osób w miejsce dotychczas wykonujących pracę na każdym etapie świadczenia usług. Wykonawca będzie
aktualizował wykaz osób w terminie 1 tygodnia od daty dokonania zmiany personelu.

5. Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie. Zamawiający zastrzega sobie
prawo  wglądu  do  orzeczenia  lekarskiego każdego  pracownika  Wykonawcy,  ze  szczególnym  uwzględnieniem
pracowników świadczących usługę na terenie Szpitala.  W przypadku stwierdzenia braku uprawnień,  o których
mowa  w  zadaniu  poprzedzającym  Zamawiający  ma  prawo  do  odsunięcia  pracownika  Wykonawcy  od
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powierzonych mu czynności, a usługa w zakresie wykonywanych przez tego pracownika czynności musi zostać
przez firmę zrealizowana.

6. Wykonawca zobowiązany jest do stałego szkolenia zatrudnionych pracowników oraz osób przy pomocy, których
świadczy usługi żywienia, zwłaszcza osób 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.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia w każdym czasie zastrzeżeń, co do  osób przewidzianych przez
Wykonawcę do świadczenia usług objętych niniejszą umową. W takim wypadku Wykonawca zaproponuje inne
osoby do wykonywania usług.

ZAMAWIANIE POSIŁKÓW

1. Wykonawca w terminie 30 dni od daty podpisania umowy zobowiązuje się  dostarczyć elektroniczny system do
zamawiania posiłków. Wymagania odnośnie programu  zawiera  załącznik nr 1.9 do SIWZ.

2. Do czasu wprowadzenia elektronicznego systemu zamawiania posiłków zamówienia składane będą codziennie,
telefonicznie przy czym formularz zamówienia będzie przesyłany pisemnie w dniu następnym. Wzór formularza
zamówienia stanowi załącznik nr 1.7 do SIWZ.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  przeszkolić  pracowników Zamawiającego w zakresie  zamawiania  posiłków przy
pomocy dostarczonego programu oraz  odpowiada za jego serwis  przez  cały okres  obowiązywania  umowy,  ze
szczególnym uwzględnieniem godzin zamawiania posiłków (telefonu do osoby odpowiedzialnej za serwis).

4. W przypadku sytuacji  awaryjnych zamawianie posiłków będzie się  odbywać telefonicznie lub pisemnie  Wzór
formularza zamówienia stanowi załącznik nr 1.7 do SIWZ.

5. Zamówienia na posiłki Zamawiający będzie składał z jednodniowym wyprzedzeniem z wyszczególnieniem diet 
i liczby posiłków. Zamówienia będą składane nie później niż do godziny 14.30 dnia poprzedzającego.
Korekty będą składane odpowiednio:
- dotyczące śniadania i II śniadania do godziny 7.15 dnia, którego dotyczy,
- dotyczące obiadu i podwieczorku do godziny 10.30 dnia, którego dotyczy,
- dotyczące kolacji i posiłku nocnego do godziny 14.30 dnia którego dotyczy (pacjenci przyjęci po godz. 14.30
otrzymywać będą suchy prowiant – zgłoszenie telefoniczne).
Korekty  zapotrzebowania  będzie  zgłoszone  elektronicznie,  pisemnie,  telefonicznie,  przy  czym  formularz
zamówienia w przypadku zgłoszenia telefonicznego będzie przesłany na dzień następny.

6. Ilość zamawianych posiłków będzie uzależniona od liczby pacjentów Szpitala.

7. W szczególnych przypadkach (np. w przypadku nieterminowych dostaw, zbyt małej ilości dostarczonych posiłków)
Zamawiający będzie korzystał z prawa do zamówienia u innego dostawcy posiłków na koszt Wykonawcy.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE PLANOWANIA JADŁOSPISÓW

1. Wykaz najczęściej stosowanych przez Zamawiającego diet, wraz z ich charakterystyką, zawarty jest załączniku nr
1.2 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany diet w trakcie trwania całej umowy, co nie zmieni ceny
posiłków.  Mogą zostać wyłączone lub dodane nowe diety, stosownie według indywidualnych zleceń lekarskich i
potrzeb Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić zmiany.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przygotowania  posiłków  zgodnie  z  regulacjami  prawnymi  o  warunkach
zdrowotnych żywności  i  żywienia.  W jadłospisie  należy uwzględnić  różnorodny dobór  dozwolonych w danej
diecie produktów, potraw, technik kulinarnych oraz sezonowość warzyw i owoców. W planowaniu należy wziąć
pod uwagę posty i święta np.: piątek,  Środę Popielcową, Wielki Piątek, Wielkanoc.

3. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania jadłospisów dekadowych (10-cio dniowych) zawierających wagę
oraz pełną nazwę produktów w zakresie każdej diety na 7 dni przed planowaną dekadą.

4. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag i  poprawek dotyczących jadłospisu, które będą przekazane email
w ciągu 5 dni  od daty otrzymania jadłospisu przez  Zamawiającego.  Wykonawca jest  zobowiązany do zmiany
jadłospisu,  w  przypadku  braku  jadłospisu  dekadowego  lub  braku  uwzględnienia  naniesionych  zmian  przez
Zamawiającego, zastosowane będą kary zawarte w umowie.

5. Wykonawca będzie przekazywał na zlecenie Zamawiającego, tygodniowy jadłospis wybranej diety z rozpisana
gramową wagą produktów na poszczególne potrawy (po odliczeniu strat na odpady).

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

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informację na temat substancji lub produktów powodujących alergię lub
reakcję nietolerancji,  kaloryczność,  wartości  odżywczą tzn. zawartości  białka,  węglowodanów, tłuszczy w tym
tłuszczów nasyconych w każdej zamawianej diecie w sposób ustalony przez Zamawiającego.

8. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  Właściwe przechowywanie  środków spożywczych oraz  jakość
przygotowanych i dostarczanych posiłków.

ROZLICZANIE ZREALIZOWANYCH DIET i  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ewidencji  wydanych  posiłków  i  rozliczania  ich  w  oparciu
o zamówienia składane od Zamawiającego oraz zgłaszane korekty i reklamacje.

2. Wykonawca sporządzi zbiorcze, miesięczne zestawienie zrealizowanych diet (w podziale na posiłki zamówione
przez  poszczególne  Oddziały)  uwzględniające  zgłoszone reklamacje  i  w każdym pierwszym tygodniu  danego
miesiąca,  przekaże  ten  dokument  Zamawiającemu.  Przyjęcie  zestawienia  musi  być  potwierdzone  przez
upoważnionego  pracownika  Zamawiającego.  Dokument  ten  będzie  stanowił  podstawę  do  wystawienia  przez
Wykonawcę faktury za usługę żywienia za dany miesiąc.

3. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do składania  reklamacji  w przypadkach niezgodności  w realizacji  usługi,
a w szczególności:
- różnicy w liczbie lub rodzaju diet/posiłków dostarczonych do Zamawiającego a zamówieniami,
- dostarczenia posiłku niepełnego (brak składnika posiłku lub jego części),
- posiłku innego niż w zaplanowanego w jadłospisie,
- rozlania lub wysypania posiłku,
- dostawy posiłków w brudnych opakowaniach (np. termosach, bemarach) lub w brudnych naczyniach i zastawie
stołowej,
- posiłków o zaniżonej gramaturze (lub zaniżeniu gramatury składowych posiłku np. mięsa, ryby, masła, wędliny,
itp.),
- nieprawidłowej temperatury,
- produktów o złej jakości lub przeterminowanych.

4. Reklamacje  będą  składane  w  formie  pisemnej  lub  telefonicznie.  W  wypadkach  zgłoszenia  telefonicznego
reklamacja będzie dodatkowo przesłana w formie pisemnej.

5. Rozstrzygnięcie reklamacji musi nastąpić niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili jej
zgłoszenia.  Brak  reakcji  ze  strony  Wykonawcy,  w  terminie,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim  będzie
traktowane jako uznanie reklamacji  za zasadną oraz będzie stanowiło podstawę do braku zapłaty za wadliwie
wykonaną usługę oraz do naliczenia kary umownej.

6. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu przewidzianych w ustępach powyżej, Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego, (nie później jednak niż do 30 minut) usunięcia niezgodności (np.: uzupełnienia,
podgrzania posiłków)/wycofania reklamowanych posiłków oraz zastąpienia ich pełnowartościowymi posiłkami.
również  w  przypadku  posiłków  już  dostarczonych  do  oddziałów  Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  przyczyny
reklamacji/nie  wymieni  posiłku,  bądź  opóźni  się  z  ich wymianą nie  otrzyma wynagrodzenia  za reklamowany
posiłek.

7. Osobami upoważnionymi do składania reklamacji są: Inspektor ds. Żywienia, Pielęgniarki Oddziałowe.

8. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do dostarczenia na Oddziały Zamawiającego zapasów artykułów
spożywczych/posiłków, wykorzystywanych w takich sytuacjach, jak np. nagłe przyjęcie pacjenta, zmiana diety.
Wyżej wymieniony wykaz stanowi załącznik nr 1.5  do SIWZ.

TRANSPORT POSIŁKÓW Z KUCHNI ZEWNĘTRZNEJ

1. Produkcja posiłków odbywać się będzie na bazie kuchni zewnętrznej. Transport posiłków zabezpiecza Wykonawca
uwzględniając  zasady  systemu  HACCP.  Posiłki  dla  pacjentów  dostarczane  będą  z  bieżącej  produkcji  3  razy
dziennie tak aby posiłki główne (śniadanie, obiad, kolacja) były wydawane zgodnie z ustalonym harmonogramem
zawartym  w  załączniku  nr 1.4  do  SIWZ. Czas  od  momentu  wytworzenia  posiłków w kuchni  do  momentu
zakończenia wydawania posiłków dla wszystkich pacjentów nie może przekroczyć 2 godzin – dotyczy posiłków
podlegających  obróbce  termicznej.  Szczegółowe informacje  dotyczące  transportu  określa  załącznik nr 1.8 do
SIWZ.
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2. Wykonawca  musi  posiadać  kuchnię:  składającą  się  z  kuchni  właściwej  oraz  kuchni  mlecznej,  wyposażonej
w  niezbędne  urządzenia  zapewniające  przygotowanie  posiłków.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  audytu
miejsca i warunków przygotowania posiłków. Zamawiającego dopuszcza możliwość przygotowywania posiłków w
zakresie kuchni Mlecznej w pomieszczeniach kuchni mlecznej Zamawiającego przez doświadczonego dietetyka
Wykonawcy.  W  tym  celu  Wykonawca  wyposaży  wyżej  wymienione  pomieszczenia  w  niezbędny  sprzęt
i urządzenia zapewniające prawidłowe wykonanie usługi oraz uzyska wymagane prawem pozwolenia.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu  kopię  decyzji  właściwego  Inspektora  Sanitarnego,
dopuszczającą Kuchnie do produkcji żywności. Zezwolenie musi dotyczyć tego obiektu, który produkuje posiłki
dla  Zamawiającego.  Zamawiający  jest  upoważniony  do  weryfikacji  w/w  dokumentu  na  każdym  etapie
wykonywania umowy przez Wykonawcę.

4. W przypadku wystąpienia awarii  podczas transportu,  Wykonawca ma obowiązek,  powiadomić Zamawiającego
o zaistniałej sytuacji.

5. W razie  sytuacji  opisanej  w  w/w punkcie,  Wykonawca  musi  zapewnić  dowóz  posiłków  przeznaczonych  dla
Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SIWZ.

6. Środek transportu musi mieć pozytywną Decyzję właściwego Inspektora Sanitarnego dopuszczającą pojazd do
przewożenia żywności

7. Wykonawca jest zobowiązany posiadać w/w dokument dla każdego środka transportu, którym będą przewożone
posiłki w zakresie świadczonych usług dla Zamawiającego. Zamawiający jest upoważniony do wglądu do ww.
dokumentu.

    
PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW I KONTROLA ZAMAWIAJĄEGO

1. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z własnych produktów, posiłki mają być świeże tj. z bieżącej produkcji
dziennej, przygotowane ze świeżych, naturalnych produktów o wysokiej jakości, o prawidłowym smaku, zapachu,
barwie,  konsystencji.  Posiłki  muszą  być  przygotowane  w  oparciu  o  produkty  wysokiej  jakości,  stosowane
w żywieniu dietetycznym. Jakość posiłków oraz produktów spożywczych będzie podlegała ocenie jakości przez
Zamawiającego.

2. Nie  dopuszcza  się  żywności  modyfikowanej  genetycznie  i  typu  instant,  gotowych  potraw  w  tym  gotowych
garmażeryjnych potraw mrożonych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia przedstawicielowi Zamawiającego jednej porcji każdego posiłku
w zakresie wszystkich diet  w celu kontroli  jakości: oceny cech organoleptycznych, kontroli wagi,  temperatury
i estetyki zestawionych posiłków.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości świadczenia usług objętych niniejszą umową oraz
do wydawania zaleceń pokontrolnych w tym prawo wstępu do pomieszczeń wykorzystywanych przez Wykonawcę
do świadczenia usług objętych  niniejszą umową.  Uprawnienia kontrolne obejmują w szczególności:  prawo do
żądania informacji o sposobie wykonywania usług objętych niniejszą umową, na każdym etapie realizacji umowy,
w tym: produkcji, kontroli pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Wykonawcy.
a.  przestrzegania  przepisów i  zasad  sanitarno-epidemiologicznych  przy przygotowaniu  i  dystrybucji  posiłków,
myciu  i  dezynfekcji  naczyń  stołowych i  kuchennych,  sprzętu  i  urządzeń  oraz  gromadzeniu  i  transportowaniu
odpadów,
b. utrzymania w należytym stanie sanitarno-epidemiologicznym, technicznym pomieszczeń kuchni i pomieszczeń
kuchenek oddziałowych - dotyczy Oddziału Zakaźnego i Oddziału Dermatologicznego
c.  przestrzegania  diet,  normatywnych  wartości  energetycznych,  wartości  odżywczych  i  smakowych  oraz
sezonowości posiłków,
f. przestrzegania harmonogramu wydawania posiłków i innych zagadnień wpływających na realizację usługi.

5.   Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  wykonywania  badania  na  czystość  mikrobiologiczną  urządzeń,  sprzętów
       i powierzchni kontaktujących się z żywnością (w tym z talerzy, z sztućców) i rąk personelu na koszt Wykonawcy.
6.  W  przypadku  wystąpienia  ognisk  epidemicznych,  chorób  przenoszonych  drogą  pokarmową,  Wykonawca
zobowiązany jest  wykonać wszystkie  badania  mikrobiologiczne  zlecone  przez  Zespół  ds.  Zakażeń  Szpitalnych  na
własny koszt.

INNE USŁUGI ŻYWIENIOWE

Wykonawca  zapewni  możliwość  zamówienia  telefonicznego  i  dostarczenia  bezpośrednio  do  oddziału  posiłków
indywidualnie płatnych dla pracowników oraz dla rodziców przebywających z dziećmi w oddziale.
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POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pomieszczenia w stanie technicznym i sanitarnym umożliwiającym
świadczenie usług zgodnie z umową w tym do przeprowadzenia bieżących napraw i konserwacji przez cały okres
obowiązywania umowy we własnym zakresie oraz na własny koszt.

2. Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykorzystywania  udostępnionych  pomieszczeń  z  należytą  starannością
i zgodnie z przepisami właściwymi dla realizowanego zamówienia. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność
za stan techniczny udostępnionych pomieszczeń, także przed organami kontrolnymi.

3. Koszty związane  z  eksploatacją  kuchni  np.  opłaty za utylizację  odpadów pokonsumpcyjnych,  za  konserwację
i dozór techniczny dźwigu, usługi telekomunikacyjne obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie do
zawarcia odrębnych umów z dostawcami ww. usług.

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia we własnym zakresie kosztów wywozu odpadów komunalnych; wywóz
2 x w tygodniu odpady niesegregowane,1 x w tygodniu odpady segregowane.

5. Wykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwienia we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami
odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług innych niż komunalne oraz przedstawienia Zamawiającemu
kopii  karty  przekazania  odpadu  (unieszkodliwienia).  Kopie  dokumentu  należy  przekazać  do  Sekcji
Zaopatrzeniowo-Gospodarczej Zamawiającego do każdego 10 - tego następnego miesiąca. Wykonawca przekaże
kopie umowy z Zakładami Sanitarnymi dotyczącej odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych.

6. Po  zakończeniu  realizacji  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zwrotu  pomieszczeń  w  stanie
pozwalającym na ich użytkowanie.

7. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości żywienia pacjentów Zamawiającego Wykonawca zobowiązany
jest po wygaśnięciu umowy lub rozwiązaniu umowy do umożliwienia korzystania przez Zamawiającego lub przez
osobę  trzecią  przez  jego   wskazaną  (tj.  przez  kolejnego  wykonawcę  usługi  żywienia)  ze  sprzętów
i wyposażenia kuchennego stanowiącego własność Wykonawcy, nie dłużej niż przez 2 tygodnie od wygaśnięcia
umowy lub rozwiązania umowy.

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie elementów budynku i wyposażenia będących następstwem
prawidłowego użytkowania.

9. Wykonawca ponosić będzie koszty związane z konserwacją, naprawą i dozorem autoklawu do sterylizacji naczyń
( nr.  Ewidencyjny N2112000609,  nr.  Fabryczny 306) będącego własnością  Zamawiającego a znajdującego się
w kuchni Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego.

10. Wykonawca  we  własnym  zakresie  musi  zabezpieczyć  sprzęt  i  urządzenia,  które  będą  niezbędne  w  celu
prowadzenia działalności.

11. Wyposażenie kuchenne niezbędne do prowadzenia działalności nabyte przez Wykonawcę i nie zainstalowane w
sposób trwały stanowić będzie własność Wykonawcy.

12. Powierzchnia pomieszczeń kuchni centralnej wynosi 740 m2 stawka najmu wysokości netto 15,00-zł/ 1 m2.

13. Pomieszczenia posiadają następujące media:
Zimna woda (budynek posiada własny wodomierz),
Woda ciepła (budynek posiada własne wodomierze pod pionami),
Energia elektryczna (budynek posiada własny licznik prądu),
Instalacja gazowa (budynek posiada własny licznik gazu),
Sieć telefoniczna,
Energia cieplna (budynek nie posiada licznika – rozliczenie wg pow.).

W celu wykonania  usługi  żywienia  Wykonawca musi  posiadać  odpowiednie  narzędzia  i  urządzenia.  Zamawiający
wymaga by Wykonawca dysponował, co najmniej następującym wyposażeniem, które stanowi własność Wykonawcy.
W zakresie Kuchni Mlecznej Zamawiającego:

 waga elektroniczna (legalizowana) - 1 sztuka

 urządzenie do sterylizacji butelek (autoklaw) -1 sztuka

 urządzenie chłodnicze z termometrem na próby pokarmowe-1 sztuka

 urządzenia grzewcze (kuchenka elektryczna) -1 sztuka

 urządzenie do pasteryzacji posiłków i mieszanek mlecznych (aparat Kocha),-1 sztuka

 szafki kuchenne stojące i wiszące oraz stoły z blatami ze stali nierdzewnej
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  urządzenie do rozdrabniania (mikser, malakser lub homogenizator) -1 sztuka

 sprzęt do mycia butelek – szczotki plastikowe, myjki jednorazowe,

 sprzęt kuchenny – garnki, sztućce itp.

 min - 2 zestawy – profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości pomieszczeń kuchennych,

W zakresie dostawy posiłków z kuchni zewnętrznej:

 min. 3 sztuki - myjni do naczyń, których proces technologiczny umożliwia wysterylizowanie mytych naczyń w

temp. skutecznie niszcząc wszelkie mikroorganizmy, w tym 1 szt. w kuchence - Oddział Dermatologiczny

 wózki transportowe wykonane z  łatwo zmywalnego i trwałego materiału (transport termosów z posiłkami  

z samochodu na teren kuchni).

 zlewy ze stali nierdzewnej

 szafki kuchenne stojące i wiszące oraz stoły z blatami ze stali nierdzewnej

 urządzenie chłodnicze z termometrem na próby pokarmowe -1 sztuka

 waga elektroniczna (legalizowana) -1 sztuka

 szafy na czyste naczynia

 sprzęt kuchenny

 min. 4 zestawy do profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości pomieszczeń kuchennych,

 min. 8 wózków do transportu posiłków na Oddziały Szpitala  

 Załącznik Nr 1.1

WYKAZ ZORGANIZOWANIA USŁUG ŻYWIENIA PACJENTÓW ZAMAWIAJĄCEGO
HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIAŁACH

Wykaz oddziałów, dla których będą wydawane posiłki

1. Oddział Chorób Wewnętrznych I- Kraków, os. Na Skarpie 66
2. Oddział Chorób Wewnętrznych II- j.w.
3. Oddział Chorób Wewnętrznych III- j.w.
4. Oddział Urologi - j.w.
5. Oddział Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Małoinwazyjnej- j.w.
6. Oddział Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej- j.w.
7. Oddział Chirurgii Dzieci- j.w.
8. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii- j.w.
9. Oddział Noworodków- j.w. .
10. Oddział Ginekologiczno - Położniczy- j.w.
11. Oddział Neurologiczny z Poddziałem- j.w.
12. Oddział Okulistyczny z Poddziałem- j.w.
13. Oddział Otolaryngologiczny z Poddziałem- j.w.
14. Oddział Pediatryczny- j.w.
15. Szpitalny Oddział Ratunkowy- j.w.
16. Oddział Dermatologiczny z Poddziałem   - Kraków, os. Na Skarpie 67
17. Oddział Obserwacyjno – Zakaźny z Poddziałem  - Kraków, os. Na Skarpie 67

Od 1 czerwca 2016 r. nastąpiła zmiana usytuowania oddziałów:
1. z Oddziału Otolaryngologicznego do Oddziału Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej oraz Oddziału Chirurgii 

Dziecięcej,
2. z Oddziału Chorób Wewnętrznych I do Oddziału Chorób Wewnętrznych II oraz Oddziału Ginekologiczno-

Położniczego,
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3. z Oddziału Chorób Wewnętrznych III do Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej oraz 
Oddziału Urologicznego.  

  Załącznik Nr 1.2

WYKAZ DIET DLA DOROSŁYCH I DZIECI POWYŻEJ 1,5 ROKU ŻYCIA,  WARTOŚĆ ODŻYWCZA I
ENERGETYCZNA DIET WRAZ Z ILOŚCIĄ POSIŁKÓW ORAZ CHARAKTERYSTYKA DIET

Wykaz diet - Kuchnia Centralna
1 Dieta podstawowa /dorośli/ 3 posiłki dziennie 

Wartość odżywcza: 2200 - 2600 kcal w tym białko 15.5%, tłuszcz 29,5%, węglowodany 55% (wartość dotyczy 3
posiłków).

2 Dieta podstawowa małe dzieci /1,5-3 lat/ lub inna według  zleceń lekarskich, 5 posiłków dziennie, 
Wartość odżywcza 1300 kcal w tym 15,5% białka, tłuszcz 29.5%, węglowodany 55%

3 Dieta podstawa /dzieci i młodzież 4-15 lat/ lub / lub inna według  zleceń lekarskich 5 posiłków dziennie
Wartość odżywcza kcal w tym 15,5%białka,tłuszcz 29.5%, węglowodany 55%.

4 Dieta płynna do stosowania przez zgłębnik /miksowana/ 3-6 posiłków dziennie
Wartość odżywcza jednego posiłku ok 500 kcal w tym białko 16%, tłuszcz 34%, Węglowodany 50%

5 Dieta płynna według zleceń lekarza

6 Dieta papkowata 3-5 posiłków dziennie 
Wartość odżywcza 2000 kcal w tym 16% białka, 30% tłuszczu 54% węglowodanów (dotyczy 3 posiłków)

7 Dieta kleikowa  3-6 posiłków dziennie
Wartość  odżywcza  1000 kcal  l,  220  g  węglowodanów,  25g białka,  w  skład  diety  wchodzi  150g  kasz,  150g
sucharków oraz gorzka herbata.

8 Dieta łatwostrawna 3 posiłki dziennie
Wartość odżywcza 2200, 2600 kcal w tym białko 15.5%, tłuszcz 29,5%, węglowodany 55% (wartość dotyczy 3
posiłków), 

9 Dieta łatwo strawna mielona 3 posiłki dziennie 
Wartość odżywcza 2200 kcal w tym białko 15.5%, tłuszcz 29,5%, węglowodany 55% 

10 Dieta łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu 3 posiłki dziennie
Wartość odżywcza 2200 kcal w tym 16.5% białka, 17%tłuszczu, 66,5% węglowodanów

11 Dieta łatwostrawna dla położnic 5 posiłków dziennie
Wartość odżywcza 2800 kcal w tym 95g białka, 90g tłuszczu, 400g węglowodanów, 1200 mg wapnia

12 Dieta o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych 3 posiłki dziennie
Wartość odżywcza 2000kcal w tym 15,5% białko, 27% tłuszczu, 57,5% węglowodanów, 105 mg cholesterolu,
NKT 15,0g, JNKT 23,3 g, WNKT 16,1 g  

13 Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie żołądkowe 5 posiłków dziennie
Wartość odżywcza 2200kcal w tym 16% białka, 31,5% tłuszczu, 52,5%węglowodanów,

14 Dieta z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów 3-6 posiłków dziennie 
Wartość odżywcza 2000 kcal w tym 15-20% białka, 30-35% tłuszczu, 45-50% węglowodanów (wartość dotyczy 5
posiłków).

15 Dieta  łatwostrawna  z  ograniczeniem łatwoprzyswajalnych  węglowodanów  z  ograniczeniem tłuszczu,  3-6
posiłków dziennie
Wartość odżywcza 2000 kcal  w tym 20% białka,  20% tłuszczu oraz 60% węglowodanów (wartość dotyczy 5
posiłków),

16 Dieta ubogoengetyczna według  zleceń lekarskich

17 Dieta bogatobiałkowa 3 posiłki dziennie  + dodatki białkowe do śniadanie i kolacji.

18 Dieta łatwo strawna niskobiałkowa
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Produkt / g / 20 g
białka

30 g
białka

40 g
białka

50 g
białka

60 g
białka

Pieczywo niskobiałkowe / bez soli /
Kasze / ryż /
Mąka ziemniaczana lub skrobiowa

250
50
30

300
50
30

300
50
30

300
50
30

300
50
30

Mleko i przetwory mleczne / 2 % tłuszczu/
Ser twarogowy tłusty

150
-

200
30

300
50

300
60

300
80

Jaja / żółtko / 10 10 10 20 20
Mięso bez kości / wołowina / 30 30 50 70 100
Masło 40 40 40 35 30
Oleje 30 30 30 25 25
Ziemniaki 100 150 150 200 200
Warzywa i owoce 400 500 500 500 500
Cukier, miód, dżemy 80 - 90 120 120 110 110

Zawartość kcal i składników pokarmowych w produktach
kcal 2000 2400 2500 2500 2500
Białko ogółem / g / 20 30 40 50 60
Białko zwierzęce / g / 12,7 19,6 29,6 38,0 48,0
Tłuszcze  / g / 72 78 82,5 79,6 78,5
Węglowodany / g / 320 395 400 397 390
Sód / mg / 727 884 951 977 1007
Potas / mg / 1524 2003 2224 2524 2664
Wapń / mg / 406 541 680 707 726
Fosfor / mg / 485 627 796 927 1030
17. Oprócz wyżej wymienionych diet w szpitalu stosuje się także diety specjalne zlecone przez Oddział, realizowane
zgodnie  z  zleceniem lekarza.  Ilość  posiłków/wartość  odżywcza w poszczególnych dietach  może ulec  zwiększeniu
zgonie z indywidualnym zleceniem lekarskim.
W  zależności  od  ilości  zaplanowanych  posiłków  należy  rozłożyć  wartość  odżywczą  posiłków  według  schematu
dziennego:

Posiłki
Ilość posiłków w ciągu dnia

3 posiłki 4 posiłki 5 posiłków
I śniadanie 35% 25% 25%
II śniadanie - 10% 10%
obiad 40% 40% 30%
podwieczorek - % 15%
kolacja 25% 25% 20%
Posiłek nocny - - -

  Załącznik Nr 1.2

WYKAZ DIET DLA DZIECI W WIEKU 0-1,5 ROKU ŻYCIA
 NAN 1

 NAN 1 + kleik ryżowy
 NAN 1 + kleik kukurydziany
 NAN HA
 NAN AR
 NAN ACTIV 1
 NAN ACTIV 2
 Humana HN z probiotykiem
 Bebilon 1 i 2
 Bebilon Pronutra
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 Bebilon 1 i 2 + kleik ryżowy
 Bebilon 1 i 2 + kleik kukurydziany
 Bebilon  AR
 Bebilon pepti DHA 1 i 2
 Bebilon HA 1 i 2
 Nutramigen 1 i 2

 Nutramigen+ kleik ryżowy
 Nutramigen Puramino
 Neocate
 Nan Pro 1 i 2
 Bebiko 1 i 2

 Bebiko 1 i 2 + kleik ryżowy
 Bebiko 1 i 2 + kleik kukurydziany
 Bebiko HA 1 i 2
 Bebiko Pro 1 i 2
 Isomil

 Isomil + kleik ryżowy
 Enfamil Premium 1 i 2
 Enfamil AR
 Enfamil HA Digest
 Sinlac
 Enfamil 0 Lac

 Kleik ryżowy
 Marchwianka
 Herbata

 Ryż na rosole + jarzyny+mięso

 Ryż na rosole + jarzyny
 Obiad: marchewka i ziemniaki puree, mięso mielone (kurczak, królik, cielęcina lub wołowina)

 Inne mieszanki w zależności od potrzeb oddziału
 Inne diet / posiłki w zależności od potrzeb oddziału

Mieszanki mleczne w szacunkowej ilości litrów na kwartał:

  Załącznik Nr 1.2

CHARAKTERYSTYKA POSIŁKÓW

1. Posiłki w chwili dostawy na Oddział powinny mieć temperaturę:

- zupa minimum 75º C ,

- drugie danie minimum 63º C ,

- gorące napoje minimum 80º C,

- surówki, sałatki nie wyższą niż 15º C.

Wyżej wymienioną temperaturę należy utrzymać przez cały czas dystrybucji posiłków w Oddziałach.

2. Jadłospis dekadowy pod względem doboru potraw powinien być tak zaplanowany aby:

- potrawy na obiad nie powtarzały się w ciągu jednej dekady oraz były urozmaicone kolorystycznie.

-  były  przygotowane  z  uwzględnieniem  wszystkich  dozwolonych  technik  sporządzania  posiłków  dla

poszczególnych diet,

- uwzględniały sezonowość produktów i potraw z uwzględnieniem postów i świat w tym tradycyjnych potraw i

dodatków cukierniczych.
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3. Na śniadania i kolacje w zależności od zaleceń dietetycznych należy dostarczyć:

- pieczywo w ilości 100g na posiłek, w tym: na diety podstawowe - pieczywo mieszane, na diety z ograniczeniem

łatwoprzyswajalnych węglowodanów oraz o kontrolowanej zwartości kwasów tłuszczowych pieczywo z mąki z

pełnego przemiału, oraz na diety łatwostrawne – pieczywo pszenne.

- dodatki do pieczywa: ser-  (żółty, topiony, twarogowy, homogenizowany i homogenizowany owocowy dla dzieci),

świeże wędliny wysokogatunkowe, pasztety, jaja., dżemy owocowe i powidła (nie stosuje się marmolady), miód (w

małych jednorazowych opakowaniach dla pacjentów)

- dodatku warzywnego w ilości nie mniejszej niż 60g

- masło  – o zawartości tłuszczu mlecznego nie mniejszego niż 82%,

- zupę mleczną w ilości  400 ml  na  osobę,  na  śniadanie na  diety:  podstawowe dorośli  i  dzieci,  łatwostrawne,

położnicze oraz na śniadanie i kolacje na dietę łatwostrawną mieloną

- na śniadanie dwa rodzaje napojów gorących: kawa zbożowa (kakao - dzieci) i herbata.

- raz w tygodniu na kolacja ciepłe danie

4. Na drugie śniadanie  i podwieczorek należy dostarczyć:

-  diety  z  ograniczeniem  łatwoprzyswajalnych  węglowodanów:  kanapkę  z  masłem  i  produktem  białkowym

i warzywnym, jogurt naturalny, serek homo, owoce, surówkę, sałatkę warzywną, kefir itp.

- dla dzieci  :  owoce sezonowe, jogurty owocowe, serki owocowe, kisiel mleczny, kisiel  owocowy z jabłkiem,

galaretki owocowe, biszkopty, drożdżówki, wafelki, herbatniki itp.

5. Obiad powinien składać się :

• Zupy w ilości nie mniejszej niż 400 ml,

• Dnia obiadowego  o gramaturze nie mniejszej niż „porcja na talerzu” (nie dotyczy diet nr: 2, 4, 5, 7, 16, 18): 

- Mięsa: gotowanego (pieczonego) - 90g , panierowanego -120g, potrawy z masy mięsnej mielonej -100g. 

Na diety: bogatobiałkowe, położnicze, oraz o zwiększonej kaloryczności należy zwiększyć gramaturę potraw

mięsnych o 20 g.

W zaplanowanej dekadzie na drugie danie należy dostarczyć: maksymalnie 2 razy potrawy z mięsnej masy

mielonej,  co najmniej 4 razy z porcji mięsa w całości z uwzględnianiem rożnych gatunków mięs (drobiu,

wołowiny,  wieprzowiny),  co najmniej  1  raz  potraw z  ryb  (z  wyjątkiem diety o kontrolowanej  zawartości

kwasów tłuszczowych dla której należy zaplanować co rybę co najmniej 2 razy w dekadzie), 1 raz z potrawy

bezmięsnej ale nie bez udziału białka zwierzęcego lub  z potrawy półmięsnej oraz  1 raz  gulasz /potrawki.

-  Dodatku warzywnego w ilości nie mniejszej niż: gotowanego - 200g, surówki -  200g, oraz surówki oraz jarzyny

gotowanej 100g + 100g.

Na  dietę  podstawową  należy  dostarczyć  surówkę  i  jarzynę  gotowaną,  na  dietę  cukrzycową  oraz  na  dietę  o

kontrolowanej zawartości  kwasów tłuszczowych surówkę, na diety łatwostrawne - jarzynę gotowaną.

- Dodatku węglowodanowego np: ziemniaki, makaron itp., o gramaturze nie mniejszej niż 250g

- Kompotu  w ilości 250 ml - przygotowanego ze świeżych lub mrożonych owoców .

6. Na posiłek nocny w zależności od diety należy dostarczyć - jogurt naturalny w opakowaniach jednostkowych,

kanapkę z pieczywa pszennego / ciemnego z masłem i produktem białkowym i warzywnym/.

7. Posiłki dla pacjentów w zależności od diety uwzględniać powinny :

-  do  śniadania  i  do  kolacji  masło   –  o  zawartości  tłuszczu  mlecznego  nie  mniejszego  niż  82% , stosowanie
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margaryny miękkiej lub masła roślinnego dopuszczone jest tylko w diecie o kontrolowanej zawartości - kwasów

tłuszczowych oraz na II śniadania, podwieczorki, posiłki nocne.

- mleka o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 2 % ,

- ryb świeżych, mrożonych lub wędzonych - dobrej jakości,

- wędlin wysokiej jakości,

 - warzyw i owoców sezonowych,

- dodatki smakowe, np. ketchup, musztarda, majonez, chrzan, itp.

- przyprawy: sól, cukier, pieprz i inne naturalne przyprawy.

8. Zamawiający  nie  dopuszcza  stosowania:  zup  w  proszku,  jajek  w  proszku,  puree  ziemniaczanego,  mortadeli,

podrobów,  koncentratów  białkowych,  galarety  wieprzowej,  miodu  sztucznego,  produktów  masłopodobnych,

seropodobnych, pangi  oraz ryb pod postacią paluszków rybnych, kostek itp., oraz przygotowywania kompotu z

herbat owocowych, soków smakowych itp.

9. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  modyfikacji  posiłków  i  poszerzenia  zakresu  diet  w  przypadkach

uzasadnionych medycznie. Zmiany, o których mowa w poprzednim zdaniu nie stanowią podstawy do wystąpienia

przez Wykonawcę o zwiększenie wynagrodzenia umownego.

Załącznik Nr 1.3

Szczegółowe wskazania dotyczące dostarczania i wydawania posiłków pacjentom 

oraz zobowiązania Wykonawcy w zakresie naczyń i sprzętu oraz ich odbioru

• Wykonawca  przygotowywać  będzie  posiłki  z  własnych  produktów  w  ilościach  wynikających  ze  stanu
hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych, zleceń lekarskich oraz zgodnie z załączonymi
załącznikami.

• Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i wydawania mieszanek/posiłków dla dzieci w wieku do 1,5
roku życia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.

• Dystrybucja posiłków (w tym mieszanek dla dzieci w wieku do 1,5 roku życia) z miejsca produkcji bezpośrednio
do pacjenta realizowana będzie przez Wykonawcę na jego koszt z wykorzystaniem systemu zapewniającego ochronę
mikrobiologiczną, odpowiednią temperaturę potraw.

• Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczać  przygotowane  posiłki  (zgodnie  z  zatwierdzonym  jadłospisem)
bezpośrednio "do łóżka" pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem: małych dzieci i chorych z ograniczoną sprawnością
manualną  (przygotowanie  kanapek,  pokrojenie  porcji  mięsa  itd.),  diet  płynnych  (miksowanych)  dla  chorych
karmionych przez zgłębnik, dla których posiłki powinny mieć konsystencję pozwalającą na swobodną podaż pokarmu.

• Wykonawca zobowiązuje dystrybuować posiłki pacjentom na zastawie stołowej, która nie może być popękana,
wyszczerbiona,  obita.  Stan  dostarczanej  zastawy  musi  gwarantować  bezpieczeństwo  pacjenta.  Wykonawca
zobowiązany jest do codziennej kontroli stanu zastawy – uszkodzone elementy zastawy nie mogą być użyte i powinny
zostać niezwłocznie przez Wykonawcę wymienione, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, liczonych od chwili
zgłoszenia wad. Niedopuszczalne jest wydawanie posiłków na uszkodzonej lub brudnej zastawie. 
• Wykonawca zapewni sztućce metalowe lub jednorazowe (łyżki, łyżeczki, widelce, noże) oraz kubki ceramiczne
uchwytem oraz butelki i smoczki (jałowe) dziecięce do spożywania posiłków oraz będzie je na własny koszt uzupełniał.
Wyżej wymienione kubki będą zbierane i wymieniane na czyste za każdym razem przy rozdawaniu posiłków.

• Drugie śniadania, podwieczorki, posiłki nocne, diety płynne miksowane a także wszystkie posiłki dla pacjentów na
OAiIT  i  Szpitalny  Oddział  Ratunkowy  oraz  objętych  reżimem  sanitarnym  muszą  być  dostarczane  zamkniętych
jednorazowych opakowaniach. Pojemniki i naczynia powinny posiadać szczelną pokrywę/być zamykane, pojemność
zastawy i naczyń musi gwarantować umieszczenie pełnego posiłku, np.. naczynia na zupę muszą uwzględniać podanie
400 ml zupy. Asortyment, o którym mowa  powyżej musi być dopuszczony do użytkowania w żywieniu odpowiednio
do wymaganej temperatury,  nadawać się do podgrzewania w kuchence mikrofalowej,  być czysty i estetyczny oraz
utrzymywać ciepło posiłku. 
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• Wykonawca zapewni jednorazowe kubki (przystosowane do podawania napojów gorących) do dopajania nowo
przyjętych pacjentów. Informacja o ilości i miejscu zostawiania w/w kubków na poszczególnych Oddziałach będzie
zgłaszana przez Pielęgniarki Oddziałowe.

• Przez  cały  okres  realizacji  usługi  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  monitorowania  szczelności  bemarów,
termosów, pojemników transportowych, stanu naczyń, sprawności środków transportu, itp. 

• W  przypadku  uszkodzenia  (np.  utraty  szczelności  lub  funkcjonalności)  wymienionego  w  punkcie  powyżej
asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej naprawy lub wymiany asortymentu na nowy wolny od
wad. 

• Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pomiaru  temperatury  i  prowadzenie  codziennych  zapisów  z  monitoringu
temperatury wydawanych posiłków przed ich dystrybucją w Oddziałach Szpitala.

• Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny temperatury posiłków na każdym etapie dystrybucji posiłków. Pomiary
będą dokonywane z udziałem przedstawiciela Wykonawcy,  o ile  będzie to możliwe.  W przypadku gdy pracownik
Wykonawcy odmówi uczestnictwa w pomiarze, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia pomiaru w
obecności świadka i spisania odpowiedniej notatki/protokołu.
• Wykonawca zapewni posiłki o odpowiedniej temperaturze dla pacjentów będących na badaniach, konsultacjach w
porze posiłku oraz  ich podawanie ( podgrzanie jeśli zachodzi taka potrzeba) w innych porach niż ustalone, jednakże nie
dłużej niż dwie godziny po upływie określonej pory w harmonogramie.

• Odbiór naczyń od pacjenta następował będzie bez zbędnej zwłoki po zakończonym posiłku:
- po śniadaniu do godz. 10.00
- po obiedzie do godz. 15.00
- po kolacji do godz. 19.00.

• Wykonawca  odpowiada  za  mycie,  dezynfekcję  oraz  sterylizację  naczyń  stołowych  i  kuchennych  zgodnie  z
przepisami  sanitarno  –  epidemiologicznymi  obowiązującymi  w  podmiotach  leczniczych,  oraz  utylizacje  odpadów
pokonsumpcyjnych. Wykonawca zapewni we własnym zakresie oraz na własny sterylizacje smoczków dla dzieci lub
dostarczenie smoczków jednorazowych.

• Nie dopuszcza się mycia i dezynfekcji termosów, termo-portów i wkładów GN w kuchenkach oddziałowych oraz
mycia  naczyń  stołowych  w  Oddziałach  Szpitala  za  wyjątkiem  Oddziału  Obserwacyjno  –  Zakaźnego,
Dermatologicznego  gdzie  mycie  i  dezynfekcja  naczyń  stołowych  następować  będzie  bezpośrednio  w  kuchence
oddziałowej przez personel Wykonawcy.
• Transport naczyń stołowych, butelek dla dzieci po spożyciu posiłków oraz odpadów pokonsumpcyjnych powinny
się odbywać w zamkniętych pojemnikach.

• Wózki transportowe powinny być myte i dezynfekowane w wydzielonym pomieszczeniu/miejscu.

• Wykonawca  odpowiada  za  utrzymanie  w  czystości  pomieszczeń  kuchenek  oddziałowych  (dotyczy  Oddziału
Obserwacyjno-Zakaźnego oraz Oddziału Dermatologicznego) w tym prowadzenie zapisów z wykonanych czynności
zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie mycia i dezynfekcji kuchenek oddziałowych.

• Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymanie  w  czystości  lodówek  do  Przechowywania  mieszanek
mlecznych/produktów  spożywczych  pacjentów,  oraz  pomiaru  temperatury  i  prowadzenie  zapisów  z  wykonanych
czynności.

• Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  do  bieżącej  kontroli  powyższych wymagań,  a  w  przypadku  stwierdzenia
uchybień do nakładania kar umownych.

 Załącznik Nr 1.4

Harmonogram wydania posiłków
1. Żywienie pacjentów dorosłych oraz dzieci powyżej 1,5 roku życia obejmuje 3 do 6 posiłków:
• śniadanie w godz. 8.00 -8.30

• drugie śniadanie dostarczane z śniadaniem
• obiad w godz. 12.30 - 13.30
• podwieczorek dostarczany z obiadem
• kolację w godz. 17.30 - 18.00 oraz

• posiłek nocny dostarczany razem z kolacją i zostawiany w miejscu wskazanym przez pielęgniarkę
2. Żywienie dzieci w wieku 0 - 1,5 roku życia na Oddziałach: Pediatrycznym, Obserwacyjno-Zakaźnym  Dorosłych i
Dzieci,  Chirurgii  Dzieci,  Dermatologicznym,  Otolaryngologicznym,  Okulistycznym  Dzieci  obejmuje  wydawanie
posiłków (mieszanek) 

• w godz. 7.30 - 8.00 w przypadku posiłków przygotowywanych na godz. 8.00 i 11.00, 

• w godz. 12.00 - 13.30 w przypadku  posiłków przygotowywanych na godz. 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 2.00, 5.00.
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  Załącznik Nr 1.5

ZAPASY ŻYWNOŚCI

Bebilon 1 w butelce- 250 ml /dzień
Bebiko 1  w butelce  lub NAN HA - 250ml/dzień
Herbata  w butelce 4 x 250 ml/dzień
Kleik ryżowy na wodzie  w butelce 250 ml/dzień 
Marchwianka w butelce - 250ml/dzień,
Kleik ryżowy w butelce na wodzie - 250 ml/dzień
Pieczywo pszenne, weka 1/4 sztuki/dzień,
Dżem 2 słoiki na miesiąc
Masło 2 kostki ma miesiąc,
Kleik ryżowy suchy - 2 opakowania na miesiąc,
Zupy do obiadu dieta łatwostrawna - 12 zup/ dzień

Podane  ilości  są  mają  charakter  szacunkowy,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zwiększania  ilości
zmawianych zapasów.

  Załącznik Nr 1.6
ZAPOTRZEBOWANIE - PŁYNY DO DOPAJANIA PACJENTÓW

1. Oddz. Oddział Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Małoinwazyjnej - 2 termosy z herbatą w ilości 3 l, (po 1

termosie na każdy z dwóch odcinków Oddziału).

2. Oddz. Chirurgii Ortopedyczno -Urazowej 1 termos z herbatą w ilości 5 l

3. Oddz. Chirurgii Dzieci 1 termos z herbatą w ilości 3 l 

4. Oddz. Pediatryczny 1 termos z herbatą w ilości 5 l 

5. Oddz. Dermatologiczny z Pododdziałem -1 termos z herbatą w ilości 5 l

6. Oddz. Ginekologiczno - Położniczy - na każdy z trzech odcinków Oddziału 4 czajniki + herbata

7. Oddz. Otolaryngologiczny z Podoodziałem - 1czajniki + herbata.

8. Oddz. Neurologiczny 1 termos z herbatą w ilości 5 l

9.  Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii 1 termos z herbatą w ilości 3 l

10. Oddz. Chorób Wewnętrznych I 1 termos z herbatą w ilości 5 l

11. Oddz. Chorób Wewnętrznych II 1 termosy z herbatą w ilości 5 l oraz  1 czajniki + herbata

12. Oddz. Chorób Wewnętrznych III 1 czajnik + herbata

13. Oddz. Obserwacyjni – Zakaźny Dorosłych i Dzieci 1 czajnik + herbata

W czasie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości i pojemności

zamawianych  termosów  z  herbatą/czajników  i  herbaty,  oraz   zamiany  termosu  z  herbatą,  na  czajnik  i  herbatę  i

odwrotnie .

Herbatę (dobrej jakości ) należy dostarczyć w termosie, którego obudowa i pokrywa wykonane są ze stali nierdzewnej

z kranikiem. Termosy mają posiadać atest Polskiego Instytutu Higieny. Termosy mają być opisane co do zawartości

( np.; Herbata ) z  załączoną  instrukcją obsługi dla pacjenta. 

Czajnik + herbatę ekspresową (dobrej jakości) należy dostarczyć w ilości zgłoszonej przez oddział.
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  Załącznik Nr 1.7

WZORY FORMULARZY DO ZAMAWIANIA POSIŁKÓW

Kuchnia Centralna

Raport żywieniowy na dzień ………………………..                    Oddział ...........................................

Ilość pacjentów w Oddziale....................................................

Nazwa diety Ilość
śniadań

Ilość
II śniadań

Ilość
obiad

Ilość
podwieczorków

Ilość
kolacji

Ilość
posiłków
nocnych

Zapasy
Obok ilości posiłków w danej diecie wpisujemy uwagi np.: reżim sanitarny, modyfikacje diety itp.

Podpis osoby sporządzającej   

                                                                         

..............................................

Kuchnia Mleczna

Raport żywieniowy na dzień.......................... Oddział:......................................................

Ilość pacjentów w Oddziale.......................................................

Identyfikacja
pacjenta

Nazwa mleka Ilość posiłków/godzina
posiłku

Pojemność
posiłków

Uwagi

ZAPASY ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Podpis osoby sporządzającej   

                                                                               

.............................................
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  Załącznik Nr 1.8

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE ŚRODKÓW DO TRANSPORTU POSIŁKÓW

1.  Środek  transportu  musi  mieć  pozytywną  Decyzję  właściwego  Inspektora  Sanitarnego  dopuszczającą  pojazd  do
przewożenia żywności.
2. Wykonawca jest zobowiązany posiadać w/w dokument dla każdego środka transportu,  którym będą przewożone
posiłki  w  zakresie  świadczonych  usług  dla  Zamawiającego.  Zamawiający  jest  upoważniony  do  weryfikacji  tych
dokumentów.
3.  Środek transportu  musi  posiadać  widocznie  wyeksponowaną  instrukcję  oraz  harmonogram mycia  i  dezynfekcji
pojazdu. Zamawiający ma prawo do kontroli czystości środka transportu.

Załącznik Nr 1.9

ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAMAWIANIA POSIŁKÓW

1. Zamawiający wymaga, aby posiłki były zamawiane drogą elektroniczną (on - line) za pomocą aplikacji

WWW zainstalowanej u Wykonawcy (serwer www) i połączonej z systemem produkcji Wykonawcy.

Wykonawca umożliwi dostęp do panelu administracyjnego dla wskazanych pracowników Zamawiającego.

2. W tym celu Wykonawca udostępni i wdroży w jednostkach organizacyjnych Zmawiającego aplikację

webową umożliwiającą dokonywanie co najmniej (w zakresie kuchni centralnej, kuchni mlecznej):

•zamówień posiłków w poszczególnych dietach

•zamawianie mieszanek mlecznych,

•zamówień produktów spożywczych (zapasów)

•dokonywanie korekty zamówień

•zamawianie diet indywidualnych

•rozliczeń kosztów realizacji zamówień

•możliwość raportowania i analizy zgłoszeń oraz rozliczeń (dziennych, tygodniowych i miesięcznych)

w formacie PDF i Excel

3. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć elektroniczny system zamawiania posiłków we wszystkich

jednostkach organizacyjnych Zamawiającego nie później niż 30 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania

niniejszej umowy i kontynuować przez cały okres jej obowiązywania. Zamawiający nie będzie ponosił

żadnych kosztów ww. systemu związanych z jego wdrożeniem lub użytkowaniem.

4. Wykonawca zobowiązuje się, że elektroniczny system zamawiania posiłków będzie spełniał następujące

kryteria:

a. Internetowa transmisja danych będzie szyfrowana. Wykonawca dostarczy certyfikat SSL dla domeny,

którego zweryfikowanie nie wymaga instalacji dodatkowych CA w przeglądarkach opisanych

w punkcie 4.e.i.

b. System będzie komunikował się z użytkownikiem w języku polskim.

c. System będzie uwzględniał uwierzytelnianie dostępu do danych opartą o konta użytkowników.

System umożliwi utworzenia nowych kont.

d. System będzie uwzględniał autoryzację dostępu do danych w oparciu o poziomy dostępu dla kont

użytkowników. Wykonawca zaimplementuje autoryzację według wytycznych uzgodnionych z Zamawiającym.

e. System musi poprawnie:
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▪ wyświetlać stron WWW w przeglądarkach: Firefox od wersji 2.x; MSIE od wersji 7.x; Opera od

wersji 9.x; Chrome od wersji 3.x oraz Safari od wersji 4.x.

▪ walidować kod CSS, HTML

f. System musi umożliwić :

•zaznaczanie rodzaju zamawianych diet

•zaznaczanie ilości karmień, godziny karmienia, rodzaju mieszanki, objętości zamówionych mieszanek mlecznych w

tym identyfikacja pacjenta,

•zaznaczenie ilości i rodzaju posiłków dla dziecka/herbaty w tymi identyfikacji pacjenta,

•zaznaczanie ilości pustych sterylnych butelek

•zaznaczanie rodzaju oraz ilości posiłków dla poszczególnych diet

•wprowadzanie uwag do zamawianych diet, mieszanek mlecznych

•dokonywanie korekty zamówień

•zamawianie produktów spożywczych (tzw. zapasów)

•zapisu czasu zgłoszenia zamówienia , korekty

•rozliczeń kosztów realizacji zamówień

•możliwość raportowania i analizy zamówień dziennych, tygodniowych i miesięcznych w PDF i Excel.

5. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania programu oraz dostarczy

instrukcję użytkownika w ilości nie mniejszej niż 20 kopii. Szkolenia ponawiane będą na życzenie Zamawiającego,

koszty szkoleń i instrukcji poniesie Wykonawca.

6. W trakcie trwania umowy Wykonawca będzie utrzymywał w sprawności i ciągłości działania system elektronicznego

zamawiania posiłków - dopuszczalny sumaryczny czas niesprawności <=36 godz./m-c.

Czas reakcji w przypadku awarii nie przekroczy 16 godz., a czas usuwania błędów 24 godziny.

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  poprawy  błędów  dotyczących  funkcjonowania  systemu,  zgłoszonych  przez

Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia potrzeby modyfikacji programu Wykonawca przeprowadzi go we własnym

zakresie i  na  własny koszt.  Zgłaszanie  awarii  realizowane będzie w systemie HelpDesk,  udostępnionym Działowi

Informatyki Szpitala przez Wykonawcę.

7. Szpital dopuszcza, w okresie wdrożenia elektronicznego systemu zamawiania posiłków oraz w sytuacjach

awaryjnych (tj. np. na wypadek awarii systemu lub sieci), iż zgłoszenia zamówień, korekty, odbywać się będą w formie

pisemnej,  telefonicznej  (każde  zgłoszenie  telefoniczne  zostanie  potwierdzone pisemnie)  w oparciu  o  formularz  do

zamawiania posiłków.

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, gotowości do współpracy w zakresie integracji oprogramowania z firmami,

będącymi dostarczycielami i producentami oprogramowania obecnie używanego w Szpitalu.

17


