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A.AT.381.7.2020      SOPZ –Załącznik  nr 1 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ):  
 

Przedmiotem zamówienia są usługi całodziennego żywienia pacjentów szpitala w Opolu Lubelskim 
oraz szpitala w Poniatowej (przygotowanie, dostawa całodziennych posiłków a w wyjątkowych sytuacjach 
również dystrybucja ich do łóżka pacjenta1), w ilości średniorocznie : min80, max.171 dziennie, zgodnie z 
warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. 
UE L139 z dnia 30.04.2004r.), rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności 
pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 1252), w sposób specjalistyczny, odpowiedni dla 
pracy w pomieszczeniach i obiektach szpitalnych, przestrzegając praw pacjenta. Wykonawca zobowiązany 
będzie realizować zamówienie zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych 
wydanych na podstawie tej ustawy. 

 
Szacunkowa ilość posiłków w ostatnich 12 miesiącach wynosiła miesięcznie min.  max. 130  Zamawiający 
szacuje roczną ilość osobodni w wysokości 130 (zaś pełne obłożenie szpitala wynosi 171- ilość łóżek ),  
Zamawiający oszacował ilość posiłków (osobodni) na okres 36 miesięcy zastrzegając, że przewidywana ilość 
osobodni podana w formularzu ofertowym – zał. nr 8 do ogłoszenia służy wyłącznie do obliczenia ceny oferty 
za cały okres realizacji usługi tj. 36 miesięcy. Faktyczny zakres usługi uzależniony będzie od potrzeb 
Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów), dlatego w czasie realizacji umowy może 
ulec zmianie (zmniejszeniu) bądź przy pełnym obłożeniu szpitala zwiększeniu. Jednakże zmniejszenie zakresu 
usługi nie przekroczy 50% całości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie zrealizowania 
umowy w całości.  
 

Zamówienie dotyczy następujących oddziałów: 
Szpital w Poniatowej: 
Oddział dziecięcy –ilość łóżek 10 
Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologii –ilość łóżek 44. 
Oddział rehabilitacyjny–ilość łóżek 25 
Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu–ilość łóżek 21 
Oddział chirurgiczny z pododdziałem ginekologii operacyjnej oraz pododdziałem otolaryngologii 

onkologii laryngologicznej–ilość łóżek 32 
 

Szpital w Opolu Lubelskim: 
Oddział medycyny paliatywnej–ilość łóżek 14 
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy–ilość łóżek 25 

Ilość łóżek wynosi 171   dla obu szpitali. 
 
Wskazanym jest, aby Wykonawcy ubiegający się o przedmiotowe zamówienie dokonali wizji lokalnej 
pomieszczeń jakie Zamawiający udostępni Wykonawcy (punkt dystrybucji posiłków)  w celu samodzielnego 
zapoznania się z ich stanem, pozostającym w nich wyposażeniem i na tej podstawie dokonali ustalenia jaki 
sprzęt należy uzupełnić w celu prawidłowej realizacji usług zgodnie z wszelkimi wymogami Zamawiającego, jak 
również ewentualnych prac związanych z dostosowaniem i adaptacją pomieszczeń. W celu ustalenia terminu 
wizji lokalnej należy kontaktować się z P. Sabina Maciąg tel. 885740803   mail:sabina.maciag@pczol.pl    
 

                                                                 
1 Dystrybucję do łóżek pacjentów zapewni Zamawiający, jednakże w uzasadnionych przypadkach np. Znaczne 
opóźnienie dostawy posiłków dystrybucja posiłków dla pacjentów -na żądanie Zamawiającego odbędzie się 
przy współudziale pracowników Wykonawcy. 
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Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonej usługi z zachowaniem najwyższej staranności 
zawodowej  przestrzegając obowiązujących przepisów prawa w zakresie usług  żywienia potwierdzonych 
certyfikatami: 

1) certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu HACCP, 

2) certyfikat ISO 9001 dla systemów zapewnienia jakości w zakresie żywienia lub równoważne 
zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty potwierdzające stosowanie przez wykonawcę równoważnych do 
ISO 9001 systemów zapewnienia jakości w zakresie usług żywienia, 

3) certyfikat ISO 22000 dla systemów zapewnienia jakości w zakresie usług żywienia lub równoważne 
zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty potwierdzające stosowanie przez wykonawcę równoważnych do 
ISO 22000 systemów zapewnienia jakości w zakresie usług żywienia. 
 
1) Usługa obejmuje: 
a) przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów  
z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu  Żywności i Żywienia  
w Warszawie oraz Instytutu Matki i Dziecka. Podstawą sporządzanych posiłków będzie jadłospis dekadowy 
sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez upoważnionego pracownika Szpitala, który uwzględniać 
będzie żywienie na bazie diety podstawowej lekkostrawnej oraz diet specjalnych, dostarczanie posiłków 3 razy 
dziennie do wydzielonych miejsc w Szpitalu („miejsca dostarczenia posiłków”-punkt dystrybucji, kuchenki 
oddziałowe) 
b) odbiór resztek pokonsumpcyjnych (3 razy dziennie), Wykonawca dostarczał będzie odpowiednie pojemniki 
(7 sztuk) na resztki pokonsumpcyjne. 
Wszystkie elementy wykonywanej usługi muszą być zgodne z procedurami systemu Analizy Ryzyka  
i Kontroli Punktów Krytycznych (Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)). Wykonawca zobowiązany 
jest do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z 
ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1252). 
 
 
 
2) Wymagania dotyczące posiłków. 
2.1  Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z produktów znajdujących się w jego dyspozycji. Zakup  
i transport produktów spożywczych, będących podstawą posiłków powinien odbywać się w sposób 
gwarantujący świeżość i bezpieczeństwo sanitarno-higieniczne przygotowywanych dań. Przygotowanie 
posiłków odbywać się będzie w pomieszczeniach znajdujących się w dyspozycji Wykonawcy i przy pomocy 
urządzeń znajdujących się w jego dyspozycji („Kuchnia Wykonawcy”). Kuchnia Wykonawcy musi posiadać 
stosowne zezwolenie Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. 
2.2. Wykonawca dostarczy posiłki w sposób gwarantujący zachowanie temperatury właściwej dla podania 
posiłku pacjentowi w trakcie całej drogi od Kuchni Wykonawcy do miejsca dostarczenia posiłków, tj. zupa min 
77˚C(+/-2˚C), drugie danie min 65˚C(+/-2˚C), potrawy podawane na zimno 6˚C(+/-2˚C), napoje gorące min. 
82˚C(+/-2˚C),    
2.3. Całodzienne wyżywienie składa się z: 

 śniadanie stanowiące 25% kosztu całodobowego; 
obiadu stanowiącego 50% kosztu całodobowego; 
kolacji stanowiącej 25% kosztu całodobowego; 
zupa + kompot stanowiące 15% kosztu całodobowego. 

              Dodatkowo w stawce żywieniowej mieszczą się: 
                  drugie śniadanie (dla diety cukrzycowej i dzieci) 
                  podwieczorek (dla diety cukrzycowej,  dzieci oraz pacjentów oddziału Medycyny Paliatywnej    i 
                  ZOL) kolacja nocna (dla diety cukrzycowej). 
2.4 Dodatkowo II śniadanie, podwieczorek lub kolacja nocna dla pozostałych pacjentów  w przypadku 

indywidualnego zlecenia przez lekarza. 
2.5 W przypadku indywidualnego zlecenia diety przez lekarza pacjenci będą otrzymywali posiłki o zmienionej 

konsystencji( rozdrobnione, mielone, miksowane) i  o wymaganej kaloryczności. 
2.6 Dzieci  będą otrzymywać masło prawdziwe. 
2.7 Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w posiłkach produktów seropodobnych. 
2.8 Zabrania się wykorzystywania sztucznych syropów przy przygotowaniu napojów( kompot). 
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2.9 Przez całodzienne wyżywienie rozumie się: 
a) Śniadanie: 
1.zupa mleczna, 
2.pieczywo mieszane w zależności od diety, 
3.masło roślinne (dzieci masło prawdziwe), 
4.dodatek do pieczywa: wędlina, sery, twarogi, jaja, dżemy, miód,  pasty (rybne, mięsne, jajeczne), 
5.herbata, kawa zbożowa, kakao,  (cukier dodany osobno po 7g  na osobę), 
6.owoce lub warzywa, sałatki, 
7.sosy, dipy, musztarda, ketchup, 
8.produkty mleczne fermentowane( kefir, jogurt, maślanka) 
 
b)      Dla diety cukrzycowej : 
1.zupa dietetyczna jarzynowa, 
2.pieczywo graham, razowe, o niskim indeksie glikemicznym 
3.dodatek do pieczywa: wędlina chuda, sery o niskie zawartości tłuszczu, jaja, dżemy bezcukrowe, 
4.pasty  rybne, mięsne, jajeczne), 
5.owoce o niskiej zawartości cukru, warzywa, soki owocowe/warzywne bez dodatku cukru 
6.napoje bez cukru: herbata, kawa zbożowa, 
7.sosy, dipy, musztarda, ketchup, 

 
c) II śniadanie: 
1.kanapka( z masłem roślinnym, wędliną, serem, jajkiem), owoce, warzywa, jogurty owocowe, serki, 
twarożki, soki, sorbety (dzieci w masłem prawdziwym)  
2.herbata (cukier dodany osobno po 7g  na osobę), 
d)   Dla diety cukrzycowej : 
1.kanapka( z masłem roślinnym, chudą wędliną lub serem, jajkiem), jogurt, kefir, maślanka – naturalne, 
2.owoce o niskiej zawartości  cukru, warzywa, soki, sorbety warzywne lub owocowe- bez dodatku 
cukru, 
3.napoje bez cukru. 

  
d) Obiad: 
1.zupa, 
2. 2-gie danie ( mięsa 4x w tygodniu; ryby 1x w tygodniu, potrawy bez mięsa 2 raz w tygodniu), 
3.ziemniaki, kasze, makaron 
4.kompot z owoców surowych, mrożonych, suszu, herbata owocowa lub kisiel płynny - słodkie lub 
5.cukier dodany osobno po 7 g na osobę, 
6.dodatek warzywny w postaci sałatki lub surówki. 

 e)  Dla diety cukrzycowej: 
1.zupy czyste, 
2.napoje bez cukru, 
3. 2-gie danie – mięsa gotowane I gatunek- 4x w tygodniu; ryby 1x w tygodniu, potrawy bez mięsa 2 raz 
w tygodniu), 
4. ziemniaki, kasze 
5.dodatek warzywny w postaci sałatki lub surówki (częściej warzywa w postaci surowej). 
f) Podwieczorek: 
1.soki, kisiel, budyń, galaretka, desery, ciasta. 

                 g) Dla diety cukrzycowej : 
1. soki bezcukrowe, kisiel bezcukrowy, budyń bezcukrowy, surówki, warzywa gotowane, owoce o 
niskiej zawartości cukru. 

 h) Kolacja: 
1.pieczywo mieszane w zależności od diety, 
2.masło roślinne (dzieci masło prawdziwe), 
3.dodatek do pieczywa: wędlina, sery, jaja, dżemy, pasty (rybne, mięsne), 
4.herbata niesłodzona  (cukier dodany osobno po 7g  na osobę), 
5.owoce lub warzywa (np. pomidor, ogórek, sałata). 
6.zupa mleczna lub bezmleczna dla pacjentów oddziału Medycyny Paliatywnej i Zol, dla pozostałych 
oddziałów w razie potrzeby na zlecenie lekarza. 
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  i) Dla diety cukrzycowej: 
1.pieczywo graham, razowe, o niskim indeksie glikemicznym z masłem roślinnym 
2.dodatek do pieczywa: wędlina chuda, sery o niskie zawartości tłuszczu, jaja, dżemy bezcukrowe, 
3.pasty (rybne, mięsne, jajeczne), 
4.owoce o niskiej zawartości cukru, warzywa, 
5.napoje bez cukru, 
6.zupa dietetyczna jarzynowa w razie potrzeby na zlecenie lekarza. 

 j) II kolacja dla diety cukrzycowej: 
1.napoje bez cukru, pieczywo z dodatkami jak przy śniadaniu lub kolacji, 
2.produkty mleczne fermentowane naturalne  ( kefir, jogurt, maślanka) 

 
2.10 Minimalna gramatura wymagana potraw podawanych pacjentom w jednym posiłku nie może być       

mniejsza niż: 
 zupy 400ml, 
 ryż, kasze, makarony, do II-go dania 200g, 
 ziemniaki 200g, 
 napoje  250 ml, 
 jogurt, naturalny/owocowy; kefir- 150g 
  soki – 150g 
 biszkopty -20g 

makaron z mięsem i warzywami 350g+ sos 150ml/ makaron 200g+ ser 100g/ makaron200g+jabłko 
prażone 100g 
mięso i produkty mięsne( kotlet mielony, schabowy, sztuka  mięsa) min. 80g-100g; drób z kością (udka) 
200g; ryby 100-120g; wędliny( śniadanie  40g, kolacja 50g); gulasz 70g mięsa w sosie 150g, 

 risotto 350g+ sos 150ml, 
 potrawka drobiowa 150ml 
 łazanki 400g 
 pieczywo pszenne i żytnie 100g, dla cukrzyków pieczywo graham, razowe-100g, 
 masło- 15g śniadanie, 15g kolacja, 

 owoce i warzywa, surówki, sałatki :  podawane do śniadania- od 50g, podawane do obiadu od 
150g,  podawane do kolacji od 50g, 1 porcja warzyw liściastych – od 35g, 

 soki  200 ml 
2.11   Temperatura dostarczanych posiłków powinna wynosić : 
 a) II dania obiadowe  65ºC (+/-2ºC) 

b )zupy 77ºC (+/-2ºC) 
c) napoje gorące 82ºC (+/-2ºC) 

 d) dla potraw serwowanych na zimno  6 ºC (+/-2ºC) 
 
2.12  Wyżywienie musi odpowiadać wymaganiom diet obowiązującym w żywieniu szpitalnym opracowanym 

przez Instytut Żywności i Żywienia. 
2.13  Dzienna kaloryczność posiłków (śniadania, obiady, kolacje) dla diety podstawowej nie może być niższa niż 

2200 kcal, założenia diety podstawowej dla szpitali na podstawie „ Podstaw naukowych żywienia w 
szpitalach” ( L. Szponar i wsp., IŻŻ, rozdz.4),pozostałe w zależności od rodzaju diety i wskazań lekarza.   

2.14  Założenia diety podstawowej 
                1) Energia 2200 kcal 
                2) Białko ogółem- 82g(15%) 
                3) Tłuszcz- 73g(30%) 
                4) Węglowodany- 302g(55%) 
 
2.15  Gramaturę posiłków, ich wartość kaloryczną i zawartość składników odżywczych określa obowiązująca 

nomenklatura diet w Powiatowego Centrum Zdrowia, uwzględniając produkty i potrawy, których nie 
podaje się w szpitalu  

Nomenklatura diet 
NAZWA DIETY ZAŁOŻENIA WSKAZANIA, CHARAKTERYSTYKA 
Dieta podstawowa Energia: 2200kcal 

Białko: 82g (15%) 
Tłuszcz: 73g (30%) 
Węglowodany:  302g 

Dieta podstawowa stosowana jest u osób niewymagających żywienia dietetycznego. 
Powinna ona spełniać wymagania racjonalnego żywienia ludzi zdrowych, 
uwzględniając zasady profilaktyki miażdżycy oraz chorób niezakaźnych. Nie zaleca się 
podawania produktów bardzo tłustych (np. boczku, słoniny, smalcu, tłustych wędlin, 
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(55%) tłustego mięsa) oraz produktów wzdymających. 
Dieta łatwostrawna Energia: 2200kcal 

Białko: 82g (15%) 
Tłuszcz: 73g (30%) 
Węglowodany:  302g 
(55%) 

Dieta łatwo strawna najczęściej stosowana jest w schorzeniach układu pokarmowego. 
Znajduje również zastosowanie w innych jednostkach chorobowych wg wskazań 
lekarza. W diecie tej należy zwrócić uwagę na dobór produktów oraz techniki 
sporządzania potraw. Wykluczyć należy produkty i potrawy trudno strawne, 
zawierające stosunkowo dużo błonnika, wzdymające, długo zalegające w żołądku, a 
także ostre przyprawy. Zalecane techniki kulinarne: gotowanie w wodzie, na parze, 
duszenie bez obsmażania, pieczenie w folii. 

Dieta łatwostrawna dla 
dzieci od 1. do 3. roku 
życia 

Energia: 1000kcal  
Białko: 15g (6%) 
Tłuszcz: 39g 
(35%) 
Węglowodany: 147,5g 
(59%) 

Powinna spełniać wymagania diety łatwo strawnej i być oparta na zaleceniach Instytutu 
Żywności i Żywienia dotyczących prawidłowego żywienia dzieci.  Konsystencja 
posiłków powinna być dostosowana dla dzieci w tym wieku. 

Dieta z ograniczeniem 
łatwo przyswajalnych 
węglowodanów 

Energia:  2200kcal 
Białko: 99g (18%)  
Tłuszcz: 78g (32%)  
Węglowodany:  275g 
(50%)  

Dieta ta ma zastosowanie przede wszystkim u chorych na cukrzycę, może też mieć 
zastosowanie w innych jednostkach chorobowych wg wskazań lekarza. Zadaniem diety 
jest uzyskanie i utrzymanie optymalnych wartości parametrów gospodarki 
węglowodanowej oraz zapobieganie powikłaniom cukrzycy. Zasadnicza modyfikacja 
polega na ograniczeniu łatwo przyswajalnych węglowodanów (o wysokim indeksie 
glikemicznym). Chorzy na cukrzycę nie mogą jednorazowo spożywać zbyt dużych 
ilości pożywienia, ani zbyt długo nie spożywać posiłków.  Posiłki powinny być 
spożywane o stałych godzinach, przerwy między posiłkami nie powinny być dłuższe niż 
3-4 godziny.  

Dieta 
niskoenergetyczna 
 
 

Energia: 1500kcal 
Białko: 75g (20%) 
Tłuszcz: 45g (27%)   
Węglowodany: 200g 
(53%)  

Dieta niskoenergetyczna ma zastosowanie u osób z nadwagą lub otyłością. Może mieć 
również zastosowanie w początkowych okresach rekonwalescencji po przebytych 
niektórych chorobach, jeśli chory musi stopniowo dochodzić do żywienia o pełnej 
wartości energetycznej.  

Dieta łatwostrawna z 
ograniczeniem tłuszczu 

Energia: 2200kcal 
Białko: 88g (16%) 
Tłuszcz: max. 50g 
(20%) 
Węglowodany:  352g 
(64%) 

Dieta ta ma zastosowanie między innymi w ostrym i przewlekłym zapaleniu wątroby, 
trzustki, przewlekłym zapaleniu i kamicy pęcherzyka żółciowego oraz dróg żółciowych, 
kamicy żółciowej  (pęcherzykowej i przewodowej), okresie zaostrzenia wrzodziejącego 
zapalenia jelita grubego. W diecie tej spożycie tłuszczu jest ograniczone do 45-50g na 
dobę; jest to tłuszcz zarówno zawarty w produktach (mleko, mięso, wędliny), jak i 
dodany do pieczywa i potraw. 

Dieta łatwostrawna z 
ograniczeniem 
substancji 
pobudzających 
wydzielanie soku 
żołądkowego 

Energia: 2200kcal 
Białko: 88g (16%) 
Tłuszcz: 73g (30%) 
Węglowodany:  297g 
(54%) 

Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku 
żołądkowego ma zastosowanie głównie w przypadku osób cierpiących na wrzód 
żołądka lub dwunastnicy. Zadaniem diety jest zneutralizowanie soku żołądkowego lub 
ograniczenie jego wydzielania oraz niedrażnienie mechaniczne, chemiczne i termiczne 
błony śluzowej  żołądka.    

Dieta łatwostrawna 
bogatobiałkowa 

Energia: 2500kcal 
Białko: 125g (20%) 
Tłuszcz:  83g (30%) 
Węglowodany: 312,5g 
(50%)  

Dieta bogato białkowa ma zastosowanie w wielu  stanach chorobowych, m.in. 
wyniszczeniu organizmu, silnych oparzeniach lub zranieniach, chorobach 
gorączkowych. Zadaniem tej diety jest dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości 
białka o wysokiej wartości biologicznej (75% podawanego białka powinna pochodzić z 
produktów zwierzęcych – chude mięsa, ryby, wysokojakościowe wędliny, jaja, sery 
twarogowe). Dostarczone w pożywieniu białko spełnia swoje zadanie wówczas, jeśli 
wartość energetyczna diety jest dostateczna.     

Dieta łatwostrawna 
niskobiałkowa 

Energia: 2200kcal 
Białko: 44g (8%)  
Tłuszcz: 78g (32%) 
Węglowodany: 330g 
(60%) 

Dieta niskobiałkowa stosowana jest w chorobach nerek i wątroby  przebiegających z 
niewydolnością tych narządów. W diecie w niewydolności nerek kalorie niebiałkowe 
pokrywają produkty bogato energetyczne – węglowodanowe i tłuszczowe. W 
niewydolności wątroby głównym źródłem energii są węglowodany , ponieważ tłuszcze 
obciążają chorą wątrobę – w ostrych stanach produkty tłuszczowe należy z diety 
całkowicie wykluczyć.  

Diety o zmienionej konsystencji 

Dieta papkowata Energia: 2200kcal 
Białko: 82g (15%) 
Tłuszcz: 73g (30%) 
Węglowodany:  302g 
(55%)  

Dieta ta może być stosowana w różnych schorzeniach jamy ustnej lub przełyku oraz w 
tych samych chorobach, co dieta łatwo strawna, jeśli chory nie może gryźć lub połykać 
nierozdrobnionego pokarmu. Potrawy przyrządzane metodą gotowania. W diecie 
papkowatej zastosowanie mają zupy przecierane, zupy krem, podprawione zawiesiną z 
mąki i śmietanki, zagęszczane żółtkiem, masłem. Warzywa i owoce zaleca się w 
postaci surowych soków oraz w gotowanej – rozdrobnionej. Mięsa gotowane mielone 
lub sporządzane z masy mielonej najlepiej podawać z sosami. 

Dieta płynna wzmocnina Energia: 2400kcal 
Białko: 110g (18%)  
Tłuszcz: 80g (30%) 
Węglowodany:  312g 
(52%) 

Dieta ta ma płynną konsystencję, gdy żywienie doustne jest niemożliwe posiłki 
podawane są przez sondę. Pożywienie musi być łatwo strawne, ubogie w błonniki 
pokarmowy, bez ostrych przypraw, nie powodujące wzdęć, biegunek, zaparć. Jeden 
mililitr pożywienia powinien dostarczać  1 kcal, większe stężenia pokarmu mogą 
powodować biegunkę lub uniemożliwić podawanie przez sondę. 

 
Dieta do żywienia przez 
zgłębnik lub przetokę 

Energia:  2200 kcal 
Białko: 99g (18%) 
Tłuszcz:  78g (32%) 
Węglowodany: 275g 
(50%) 

Może być stosowana w bardzo różnych przypadkach, m.in. w niektórych schorzeniach 
jamy ustnej i urazach twarzoczaszki, stanach po oparzeniach przełyku i żołądka, 
nowotworach przełyku i wpustu żołądka, u chorych nieprzytomnych oraz innych 
stanach chorobowych wg wskazań lekarza. Dieta do żywienia przez sondę lub 
przetokę musi mieć taką konsystencję, aby nie wystąpiły trudności w jej podawaniu, 



6 
 

pokarm musi przechodzić swobodnie przez zgłębnik. 1 ml pożywienia powinien 
dostarczać 1 kcal. Do żywienia przez zgłębnik można wykorzystać dietę płynną 
wzmocnioną. 

Dieta kleikowa  
 
 
 

Dietę kleikową stosuje się w schorzeniach przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki, 
pęcherzyka żółciowego, nerek, w chorobach zakaźnych i stanach pooperacyjnych. 
Celem diety jest oszczędzenie narządu zmienionego chorobowo. Podstawowym 
składnikiem diety kleikowej są kleiki z ryżu, kaszy jęczmiennej, płatków owsianych, 
kaszy mannej. Oprócz kleików podaje się gorzką herbatę i namoczone sucharki lub 
czerstwą bułkę.     

Diety indywidualne 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania diety indywidualnej, takiej jak: bezsolna, ziemniaczana, dializowana,  bezglutenowa, 
bogatoresztkowa lub inne zgodnie z zaleceniem lekarza. W w/w przypadkach należy stosować założenia diety i dzienną rację 
pokarmową zgodnie z „Dietetyka żywienie zdrowego i chorego człowieka” H. Ciborowska, A. Rudnicka., Wyd. lekarskie PZWL 
 

 
 

Gramatura gotowego dania na osobę powinna wynosić: 
Zupa 400 ml (warzywa 70 g) 
Zupa mleczna 400ml 
Bitka 70 g w sosie 150 ml 
Schab 70 g w sosie 150 g 
Gulasz 70g mięsa w sosie 150g 
Budyń z mięsa 70 g w sosie 150 ml 
Kotlet schabowy 100 g  
Kotlet mielony 100 g 
Ryba 100g 
Kurczak 100g 
Potrawka drobiowa 150 g 
Risotto 350 g; sos 150 ml 
Łazanki 400 g 
Makaron z mięsem i jarzynami 350 g; sos 150 ml 
Makaron 200g; ser biały 100 g 
Makaron 200 g; jabłko prażone 100 g 
Ziemniaki 200 g 
Kasza gryczana 200g 
Kasza jęczmienna 200g 
Buraki 150 g 
Marchew gotowana 150 g 
Surówki 150 g 
Brokuły/kalafior gotowany 150g 
Dodatki warzywne do śniadań/kolacji minimum 50 g 
Kisiel b/c 150 ml 
Budyń b/c 150 ml 
Galaretka b/c 150ml 
Musy owocowo – warzywne – 150g 
Napoje (herbata, kawa, kakao, kompot) 250 ml 
 

Jogurty naturalny/owocowy 150g 
Kefir naturalny 150ml 
Sok pomidorowy: 150ml 
Owoce: 1sztuka (jabłko, banan) – minimum 100g 
Biszkopty 20g 
Posiłek nocny – kanapka – pieczywo razowe 60g, masło extra 5g, szynka 30g 
(lub ser twarogowy 40g lub jajko 50g), warzywo 
Masło extra 15g 
Pieczywo mieszane 100g 
Jajko gotowane 50g 
 
Wędlina, dżem, miód, twaróg  – w zależności od ustalonej kaloryczności diety 

Gramatura posiłków powinna być zgodna z nomenklaturą diet (kalorycznością)  

 

2.16 Procent dziennego zapotrzebowania na energię musi przypadać na: 

(1)  śniadanie 25-30% 

(2) II śniadanie 5-10% 

(3) obiad 30- 35% 

(4) podwieczorek 5-10% 

(5) kolacja 20-30% 
 
 
2.17 Produkty spożywcze i potrawy niestosowane w szpitalu i w niżej wymienionych oddziałach oraz ich 
zamienniki 
Produkty spożywcze niestosowane u Zamawiającego. 
1. konserwy mięsne: mielonki, pasztety, szynki, gulasze angielskie 
2. wędliny mięsne niskiej jakości o wysokiej zawartości tłuszczu, produkty seropodobne 
3. mięsa mrożone, suszone 
4. jajka w proszku 
5. margarynę lub masło roślinne do smarowania pieczywa 
6. gotowe produkty np. mrożone pierogi, krokiety, 
7. dania typu instant 



7 
 

8. jaja surowe w postaci: kremów, majonezów, legumin. 
9. sosy podprawiane zawiesiną z mąki. 
W zakresie nieuregulowanym przez Zamawiającego, stosuje się aktualne normy żywienia dla populacji polskiej 
wydane przez Instytut Żywności i Żywienia oraz wykaz norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów służby 
zdrowia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie oraz Instytut  Matki i Dziecka. 
 
2.18  Posiłki obejmują: 
-  I śniadanie, obiad (zupa, II danie, kompot) i kolację,  
- a w przypadku diet cukrzycowych i innych specjalnych wymagających dodatkowych posiłków (dzieci - Oddział 
Dziecięcy, Medycyny Paliatywnej i ZOL ): I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację.  
-Pacjenci z cukrzycą otrzymują również posiłek nocny. Rozkład dobowy kaloryczności potraw powinien 
uwzględniać średnio: 
W systemie 3 - posiłkowym 
30- 35% kaloryczności na śniadanie  
35 – 40% na obiad 
25 – 30% na kolację 
 
W systemie 5 – posiłkowym: 
20-25% I śniadanie 
5-10% II śniadanie 
30-35% obiad 
5-10% podwieczorek 
20-25% kolacja 
 

2.19  Dostarczane posiłki muszą być świeże z bieżącej produkcji dziennej bez dodatkowej obróbki 
technologicznej przed dystrybucją w oddziałach szpitala. Posiłki powinny być urozmaicone, muszą 
charakteryzować się wysoką jakością, posiadać właściwe walory estetyczne i smakowe oraz odpowiednią 
temperaturę. 

 2.20  W Środę Popielcową, Wielki Piątek, Wielkanoc, Wigilię, Święta Bożego Narodzenia należy uwzględnić 
potrawy tradycyjne, w tym dodatki cukiernicze. 
 2.21 Na każdą dietę będzie obowiązywał opracowany przez Wykonawcę dekadowy (10 - dniowy) jadłospis z 
uwzględnieniem sezonowości. Jadłospis powinien być przedstawiony do akceptacji osobie wyznaczonej przez 
Zamawiającego z 3 - dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zapewni zamawiającemu możliwość kontaktu z 
dietetykiem Wykonawcy.  
2.22  Jadłospis dekadowy powinien być tak zaplanowany, aby w ciągu 10 dni, w ramach obiadu nie wystąpiła 
powtarzalność tej samej potrawy. 
2.23  Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania codziennych wykazów surowców („Rozdzielnik potraw”) 
uwzględniających gramaturę poszczególnych surowców na jedną porcję posiłku. Wykonawca na prośbę 
zamawiającego ma obowiązek przedstawić dokumentację przedstawiającą wartość kaloryczną i odżywczą 
posiłków. 
2.24 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego jednej 
porcji każdego posiłku w celu dokonania oceny organoleptycznej, kontroli wagi i estetyki zestawionego posiłku  
2.25 W przypadku, gdy dostarczone posiłki będą niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 
treści umowy i niniejszym ogłoszeniu , Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej wymiany wadliwej 
partii dostawy. W przypadku rozbieżności w ocenie jakości dostarczanych posiłków, Zamawiający na koszt 
Wykonawcy zleci wykonanie kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 

3. Zgodnie z zaleceniami rekomendowanymi przez Instytut Matki i Dziecka dotyczącymi żywienia niemowląt i 
małych dzieci, Wykonawca dostarczy gotowe posiłki dla dzieci w wieku od 5 miesiąca do 1 roku życia 
przebywających w Oddziale Dziecięcym,  które będą stanowić uzupełnienie diety małego dziecka 
karmionego mlekiem matki lub mieszankami mlecznymi.    

4.  Produkty- posiłki  będą w opakowaniach szklanych lub innych jednorazowych, w ilości netto stanowiącej 
porcję na jedno karmienie, gotowe do spożycia po podgrzaniu. 

5. Opakowania z posiłkami muszą być odpowiednio oznakowane: 
• w nazwę produktu uzupełnioną o informacje dotyczące jego szczególnych cech żywieniowych, 
• wiek dziecka, od którego można stosować dany produkt zgodnie ze schematem żywienia niemowląt, 
• skład surowcowy jakościowy i ilościowy, podany według malejących ilości składników, 
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• wartość odżywczą w formie liczbowej – w 100 g/100 ml produktu lub w porcji – dotyczącą podstawowych 
składników pokarmowych, zgodnie z zaleceniami Codex Alimentarius, dyrektywami Unii Europejskiej i 
wytycznymi krajowymi, 
• informację słowną i (lub) graficzną dotyczącą sposobu właściwego 
przygotowywania produktu do spożycia i podkreślenie ważności przestrzegania tej instrukcji, 
• termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości, warunki przechowywania, 
• dodatkowe informacje charakteryzujące produkt (na przykład „bezglutenowy”, 
„bezmleczny”, „wzbogacony w żelazo”, „z dodatkiem witaminy C”, „z dodatkiem β-karotenu”, „z dodatkiem 
witamin”, „z dodatkiem żelaza”), 
• inne dane, zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oświadczeń 
żywieniowych lub zdrowotnych. 

 
6. Wykonawca będzie dostarczał posiłki  do szpitala w Opolu Lubelskim przy ul. Szpitalnej 9 i szpitala  

w Poniatowej ul. Fabrycznej 18 każdego dnia  do kuchenek oddziałowych lub punktu dystrybucji posiłków  
w godzinach: 

śniadanie i II śniadanie o godz. 7:30 – 8:00 
obiad 12:30 – 13:00  (oddział Rehabilitacji od poniedziałku do piątku o godz. 11: 45-12:00) 
podwieczorek o godz. 15:00 
kolacja i kolacja nocna o godz. 17:30- 17:45 

 
7. Schemat dostarczanych posiłków dla dzieci : 

- dzieci w 5 miesiącu życia  1 raz dziennie:  mus owocowy  +  mus owocowo-warzywny 
-dzieci między 6-9 miesiącu życia 1 raz dziennie: mus owocowy+ jarzynki  lub zupki jarzynowe z mięsem lub 
rybą 
-dzieci między 9-12 miesiącem życia 1 raz dziennie: zupka jarzynowa+ jarzynka z mięsem lub rybą + mus 
owocowy/ deserek. 

 
8. Dystrybucję posiłków do łóżek  pacjentów zapewni Zamawiający (w uzasadnionych przypadkach np.: 

znaczne opóźnienie dostawy posiłków dystrybucja posiłków dla pacjentów- na żądanie Zamawiającego 
odbędzie się przy współudziale pracowników Wykonawcy) . 

9. Posiłki: śniadania, II śniadania, II dania obiadowe, podwieczorek, kolacja i kolacja nocna dostarczane będą w 
pojemnikach trójdzielnych wielokrotnego użytku, z jednoznacznym opisem rodzaju diety. 

10. Posiłki będą wyporcjowane bezpośrednio w kuchni Wykonawcy, zgodnie  z obowiązującymi przepisami 
sanitarnymi. 

11. Potrawy płynne tj. zupy mleczne, zupy obiadowe, napoje- będą porcjowane i wydawane przez personel 
Zamawiającego do łóżek pacjentów w naczyniach tj. : talerze, kubki. 

12. Wykonawca zapewni odpowiednią do potrzeb ilość : kubków na napoje (kubków z ustnikami),  miseczek na 
zupę, dzbanków z pokrywką, łyżek porcjowych niezbędnych do wydawania zup i napojów oraz sztućców tj.:  
widelce, łyżki,  noże( sztućce nie mogą być aluminiowe i z widocznym logo innej placówki). 

13. Dla pacjentów objętych reżimem sanitarnym, Wykonawca zapewni posiłki w pojemnikach jednorazowego 
użytku wraz z kubkiem i kompletem sztućców. 

14. W przypadku serwowania żywności z tac, Wykonawca zobowiązuje się do zakupu tac ekspozycyjnych z 
pokrywami pozbawionych spawów i zagięć, wykonanych z jednego kawałka stali nierdzewnej, spełniających 
normy HACCP. 

15. W przypadku zakupu naczyń, sztućców bądź innych przyborów kuchennych służących do bezpośredniej 
dystrybucji posiłków, należy skonsultować się z dietetykiem Zamawiającego. 

16. Naczynia transportowe i inne, w które pakowane są posiłki muszą być czyste, bez uszkodzeń, bez zmian 
fizycznych mogących się przyczynić do powstania zagrożenia epidemiologicznego. 

17. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco wymieniać uszkodzone naczynia i sztućce. 
18. Mycie i dezynfekcja termiczna naczyń i sztućców leży po stronie Wykonawcy, nie dopuszcza się możliwości 

korzystania w tym celu z kuchenek zlokalizowanych w oddziałach szpitalnych lub punktu dystrybucji 
posiłków. 

19. Wszystkie pojemniki, kontenery, termoporty, termosy służące do transportu posiłków, naczynia, sztućce, 
łyżki porcjowe Wykonawca zobowiązuje się myć i dezynfekować termicznie zgodnie z wymogami sanitarno- 
epidemiologicznymi po każdorazowym użyciu. 

20. Pojemniki GN, kontenery, termoporty, termosy służące do transportu posiłków muszą spełniać stosowne 
przepisy i normy dopuszczające do kontaktu z żywnością Rozporządzenie( WE)NR 1935/2004 Parlamentu 
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Europejskiego i Rady z dnia27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością. 

21. W pierwszym tygodniu trwania umowy Wykonawca przedstawi dietetykowi Zamawiającego stosowne 
dokumenty potwierdzające dopuszczenie do kontaktu z żywnością  naczyń. 

22. Pojemniki służące do transportu potraw gorących muszą posiadać rączki lub uchwyty ze względów 
bezpieczeństwa. 

23. Pokrywy w pojemnikach służących do transportu potraw gorących muszą posiadać rączki lub uchwyty ze 
względów bezpieczeństwa. 

24. Pojemniki GN przeznaczone do transportu potraw płynnych będą wyposażone w uszczelki pozwalające na 
utrzymanie odpowiedniego zakresu temperatur: 

(1) II dania obiadowe  65ºC (+/-2ºC) 
(2) zupy 77ºC (+/-2ºC) 
(3) napoje gorące 82ºC (+/-2ºC) 
(4) dla potraw serwowanych na zimno  6 ºC (+/-2ºC) 
 
25. Wykonawca w pierwszym tygodniu trwania umowy przedstawi do wglądu dietetykowi Zamawiającego 

procedurę mycia i dezynfekcji naczyń. 
26. Po spożyciu posiłków brudne naczynia, sztućce, naczynia zbiorcze po zupie i napojach, będą pakowane 

przez personel Zamawiającego do specjalnych pojemników lub worków, które to udostępni Wykonawca, a 
następnie odbierane przez personel Wykonawcy do jego kuchni w ciągu ok. 2 godzin od dostarczenia 
posiłków( z oddziału Medycyny Paliatywnej po przywiezieniu kolejnego posiłku). 

27. Wszystkie środki chemiczne używane na terenie kuchni Wykonawcy w celu mycia i dezynfekcji  muszą 
posiadać karty charakterystyki  wymagane przy  zastosowaniu w placówkach służby zdrowia oraz w 
kontakcie z żywnością. 

28. W pierwszym tygodniu trwania umowy Wykonawca przedstawi do wglądu dietetykowi Zamawiającego  
karty charakterystyki środków chemicznych stosowanych na terenie kuchni. 

29. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy odpowiednie wózki do 
dystrybucji posiłków w oddziałach szpitalnych. Wygląd wózków Wykonawca uzgodni z dietetykiem 
Zamawiającego. 

30. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy odpowiedni wózek 
transportowy służący  do transportu posiłków do kuchenek oddziałowych i punktu dystrybucji. 

31.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny w.w. wózków ( malowanie, naprawa). 
32. W przypadku gdy w trakcie transportu posiłków przez personel Wykonawcy nastąpi ich rozlanie na terenie 

Zamawiającego( korytarz, winda) za utrzymanie czystości odpowiada personel Wykonawcy. 
33. Personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi na terenie Zamawiającego zobowiązany jest 

posiadać: odzież ochronną ( fartuch ochronny z widocznymi oznaczeniami Firmy Wykonawcy oraz 
identyfikatory imienne a także rękawiczki ochronne. 

34. Personel Wykonawcy ponosi odpowiedzialność za mycie i dezynfekcję pojazdu oraz wózka transportowego 
przed przywozem   kolejnego posiłku. 

35. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli środka transportu ( pojazdu, wózka) oraz odzieży ochronnej 
personelu Wykonawcy biorącego udział w trakcie transportu posiłków. 

36. Do kontroli środka transportu oraz odzieży ochronnej personelu Wykonawcy biorącego udział w trakcie 
transportu posiłków ze strony Zamawiającego uprawnieni są : dietetyk, pielęgniarka epidemiologiczna. 

37. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów pokonsumpcyjnych, po każdym posiłku, w ciągu ok. 4 
godzin od dostarczenia posiłków.( z oddziału Medycyny Paliatywnej po przywiezieniu kolejnego posiłku) 

38. Usuwanie resztek pokarmowych z pojemników trójdzielnych leży po stronie Wykonawcy. 
39. Po stronie Wykonawcy leży udostępnianie na każdy oddział szpitalny specjalnych trwale oznakowanych 

pojemników „odpady pokonsumpcyjne” z pokrywami służących do zbiórki płynnych odpadów 
pokonsumpcyjnych wraz z dostawą kolejnego posiłku, a także każdorazowe ich mycie i dezynfekcja. 

40. Wykonawca udostępni worki koloru czerwonego na zwrot naczyń i sztućców pochodzących od pacjentów 
objętych reżimem sanitarnym. 

41. Z naczyniami i odpadami pokonsumpcyjnymi pochodzącymi od pacjentów objętych reżimem sanitarnym 
Wykonawca postępuje zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

42. Zapotrzebowanie żywnościowe na dzień bieżący personel Zamawiającego będzie zgłaszał telefonicznie do 
godziny 6:30 (śniadanie, II śniadanie), a w formie pisemnej przedstawiciel Wykonawcy odbierał będzie  w 
trakcie dostawy śniadania. Następne zapotrzebowania (obiad, podwieczorek, kolacja, kolacja nocna) 
przedstawiciel Wykonawcy odbierał  będzie  w trakcie przywozu kolejnego posiłku. 
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43. Zapotrzebowania żywnościowe  przedstawiciel Wykonawcy dostarczający posiłki odbierze z  kuchenki 
oddziałowej lub punktu dystrybucji posiłków.    

44.  Na zamówieniu wykazane zostaną; data na który dzień jest przygotowane, pieczęć oddziału z którego 
pochodzi, wykaz diet ze wskazaną ilością, ewentualne uwagi co do diety lub sposobu zapakowania posiłku, 
pieczątka i podpis osoby sporządzającej zapotrzebowanie. 

45. Zapotrzebowanie na posiłki sporządzają osoby upoważnione przez Zamawiającego (pielęgniarki 
oddziałowe, pielęgniarki koordynujące, pielęgniarki odpowiedzialne dyżuru). 

46. zamawiający zastrzega sobie prawo do elektronicznej lub telefonicznej korekty zapotrzebowania  
żywnościowego co do ilości i rodzaju diet w godzinach: 

1) śniadanie do godz.6:30 
2) obiad do godz. 10:30 
3) kolacja do godz. 15:00 

47. Pisemne potwierdzenie korekty zamówienia Pracownik Wykonawcy odbierze w trakcie przywozu kolejnego 
posiłku z oddziału lub punktu dystrybucji posiłków. 

48. Wykonawca będzie prowadził ewidencję wydanych posiłków z podziałem na: śniadania, II śniadania, obiady, 
podwieczorki, kolacje, kolacje nocne; oddziały i udostępni je na żądanie dietetykowi Zamawiającego. 

49. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego wglądu do ewidencji zamawianych posiłków i 
sprawdzenia zgodności z rachunkiem wystawionym przez Wykonawcę. 

50. Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić dietetyka zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
51. Jadłospisy będą opracowane zgodnie z normami zalecanymi przez Instytut Żywności  i Żywienia, za 

poprawność sporządzonego jadłospisu odpowiada Dietetyk Wykonawcy. 
52. Jadłospis powinien być opracowany w cyklu 10 dniowym z podaniem gramatury i kaloryczności i 

przedstawiony do akceptacji dietetykowi Zamawiającego na około 3 dni przed wprowadzeniem do realizacji 
w formie papierowej i elektronicznej. 

53. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania jadłospisów  wraz z dostawą śniadania  na dzień bieżący lub 
jednorazowo na całą dekadę do wszystkich oddziałów szpitalnych i dietetyka Zamawiającego, z podaną 
gramaturą, kalorycznością przypadającą na jednego pacjenta  z uwzględnieniem diet  i zawartych w nich 
alergenach. 

54. Na wniosek dietetyka Zamawiającego  Wykonawca ma obowiązek przedstawić wartość energetyczną i 
odżywczą przygotowanych jadłospisów lub wskazanych diet. 

55. Każdy jadłospis musi posiadać pieczęć firmy Wykonawcy, pieczęć i podpis dietetyka Wykonawcy, musi być 
opisany jako jadłospis dekadowy dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o. z siedzibą w Opolu 
Lubelskim z podanym okresem obowiązywania. 

56. Zmiany w jadłospisie dopuszczalne są po uzgodnieniu z dietetykiem Zamawiającego. 
57. Wykonawca udostępni dietetykowi i na każdy oddział szpitalny opracowany Katalog składu serwowanych 

potraw  w myśl: 
1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w 

sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, 
dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw 
Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) NR 608/2004. 
2) § 19 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania 
poszczególnych rodzajów środków spożywczych ( Dz. U. z 2015r. , poz.29 z późn.  zm.). 

58. Wykonawca wskaże osobę i numer telefony do bezpośredniego kontaktu w sprawie żywienia. 
59. Ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktu w sprawie żywienia będzie dietetyk dostępny pod 

numerem telefonu P. Sabina Maciąg tel. 885740803       
60. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w jadłospisie sezonowości oraz tradycji świąt Wielkanoc, 

Boże Narodzenie,  Tłusty czwartek, Wielki Post dla Oddziału Dziecięcego Dzień Dziecka i Mikołajki. 
61. Wykonawca zobowiązuje się do pobierania i pozostawiania próbek żywieniowych w swojej siedzibie, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
62. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o wykonanie badań próbek żywieniowych w 

uzasadnionych przypadkach na koszt Wykonawcy. 
63. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt,  zweryfikować prawidłowość sporządzanych posiłków przez 

Stację Sanitarno- Epidemiologiczną nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy i niezwłocznie przekazać (bez 
wzywania) wyniki pokontrolne do wglądu dietetykowi Zamawiającego. 

64.  Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania na terenie swojej  kuchni na własny koszt, w pierwszym 
miesiącu trwania umowy, badań okresowych na czystość mikrobiologiczną z  trzech urządzeń lub sprzętów 
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mających kontakt z żywnością oraz  rąk trzech pracowników biorących  udział w przygotowaniu posiłków, a 
następnie raz na 12 miesięcy i niezwłocznie (bez wzywania) przekaże do wglądu wyniki wymazów 
dietetykowi Zamawiającego. 

65.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji dotyczącej monitorowania Krytycznych 
Punktów Kontroli przy produkcji posiłków oraz procedur Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki 
Produkcyjnej. 

66.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w miejscu przygotowywania posiłków kontroli  
realizacji warunków umowy poprzez sprawdzenie jakość artykułów spożywczych używanych do produkcji 
potraw, temperaturę  i gramaturę przygotowanych posiłków oraz czystość obiektu w pierwszym miesiącu 
trwania umowy, następnie raz na 6 miesięcy( w  przypadku stwierdzenia nieprawidłowości częściej). 

67.  Do kontroli realizacji warunków umowy  w miejscu przygotowywania posiłków ze strony Zamawiającego 
uprawnieni są: dietetyk, pielęgniarka epidemiologiczna, dyrektor ds. pielęgniarstwa. 

68.  W przypadku stwierdzenia trzech nieprawidłowości tj. np.:( brak prób żywnościowych, niewłaściwy stan 
sanitarno- epidemiologiczny na terenie kuchni, obecność w magazynach produktów przeterminowanych)  
w trakcie kontroli realizacji warunków umowy na terenie kuchni Wykonawcy,  Wykonawca poniesie karę 
umowną. 

69.  Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania podczas kontroli dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie przez Inspektorat Weterynarii wyrobów i artykułów mięsnych. 

70.  Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do wglądu dietetykowi Zamawiającego protokoły z 
każdorazowych kontroli na terenie kuchni przeprowadzonych przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną lub 
inny organ kontrolujący. 

71.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli dostarczanych posiłków pod względem 
temperatury, wagi i cech organoleptycznych przez dietetyczkę lub osobę upoważnioną przez 
Zamawiającego na terenie szpitala. 

72. Do kontroli świadczonych usług na terenie szpitala ze strony Zamawiającego uprawnieni są: 
            1) kontrola dostawy posiłków:   dietetyk, pielęgniarka, salowa 
            2) wewnętrzna kontrola dostawy posiłków: dietetyk, pielęgniarka koordynująca/ oddziałowa 
73.  Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność za wykonane usługi przed uprawnionymi organami kontroli 

zewnętrznej oraz przed Zamawiającym. 
74. W przypadku uzasadnionej reklamacji posiłku tj. niekompletny posiłek (np.: brak masła, 
       wędliny, surówki, ziemniaków itp.) ponadto: nieświeże, surowe, twarde, rozgotowane, niespełniające     
      warunków umowy Wykonawca dostarczy posiłek zastępczy stosowny do pory dnia najpóźniej  w ciągu     
      ok. 1 godziny. 
75. W przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzonej działalności przez Wykonawcę (np. zatrucia po 
          karmowe, konsumpcja ciała obcego znajdującego się  w posiłku)  odpowiedzialność odszkodowawczą     
         ponosi Wykonawca. 
76.  W sytuacjach nagłych niemożliwych do przewidzenia wcześniej odpowiedzialność za ciągłość żywienia    
                 pacjenta w PCZ Sp. z o. o w Opolu Lubelskim ponosi Wykonawca. 
77. W przypadku  stwierdzenia trzech rażących nieprawidłowości w ciągu 6 miesięcy trwania Umowy 

Zamawiający ma prawo  poinformować Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o nieprawidłowościach 
mających wpływ na bezpieczeństwo żywieniowe Pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia sp.z o.o. z 
siedzibą w Opolu Lubelskim. 

  

 

 


