
ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach sp. z o.o.

 
ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
tel/fax: 032/245 34 40
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290         
Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 33.720.000,00 zł

Świętochłowice,  dn. 21.06.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr zamówienia publicznego: …………………………..                                      17/ZA/17

przedmiot zamówienia publicznego: 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w Świętochłowicach sp.  z  o.o.  ogłasza  przetarg  nieograniczony  na
świadczenia usługi w zakresie żywienia pacjentów.

wymagany czas realizacji zamówienia:  ..........          od dnia zawarcia umowy do 31.01.2020 r.
                        
                                                      
termin składania ofert:……………………………                             03.07.2017 r. o godz. 10.00

termin otwarcia ofert:……………………………                               03.07.2017 r. o godz. 10.30

termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Miejsce  składania  ofert: Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  ul.
Chorzowska 38   Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - pokój nr 19.

miejsce otwarcia ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska
38 sala konferencyjna - pokój nr 17.



Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia

1.1 Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t. z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”, o
wartości  szacunkowej nieprzekraczającej  wyrażonych w złotych polskich równowartości  kwoty
750 000 euro.

Rozdział 2. Informacje ogólne

2.1 Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną:
adres e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

2.2 Dopuszcza się formę pisemną z możliwością przekazywania pism za pomocą faxu, przy czym
aby dostarczone w ten sposób pismo było uznane za ważne musi dotrzeć do Zamawiającego przed
upływem terminu – dotyczy w szczególności sytuacji zwracania się Wykonawcy o wyjaśnienie
treści specyfikacji.

nr faxu: 32 245 34 40
2.3 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania pisma (tak drogą
elektroniczną jak i faxem)
2.4   Wszelką korespondencję w tradycyjnej formie pisemnej należy kierować na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pok. 19

2.5 W niniejszym postępowaniu wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.
2.6 Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

 procedury postępowania: Jacek Drażyk fax: 32 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
 przedmiotu zamówienia: Maria Zaenger fax. 32 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Usługa żywienia pacjentów.

Opis  przedmiotu zamówienia 

Przedmiot   zamówienia   określony   według   Wspólnego  Słownika   Zamówień   Publicznych
(CPV) kodem:  

55.52.00.00 – 1 Usługi dostarczania posiłków
55.52.12.22 – 0 Usługi dowożenia posiłków
55.32.10.00 – 6 Usługi przygotowywania posiłków
55.32.20.00 – 3 Usługi gotowania posiłków
55.52.11.00 – 9 Usługi rozwożenia posiłków

3.1 Przedmiotem  zamówienia  jest  realizacja  usługi  żywienia  pacjentów,  w  szczególności:
przygotowanie  z  własnych  produktów  i  dostarczanie  codziennie  przez  okres  trwania  umowy
całodziennego  wyżywienia  wraz  z  depozytami  (wg  zapotrzebowania  Zamawiającego)  dla
pacjentów hospitalizowanych  w Zespole  Opieki  Zdrowotnej  w Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  w
dwóch lokalizacjach: szpital - Chorzowska 36 oraz w obiektach przy ul. Szpitalnej 2 tj. Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym, Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu,
3.2 Wykaz oddziałów i diet znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Usługi żywienia pacjentów
zgodnie z załącznikiem XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznikiem XVII do dyrektywy
2014/25/UE są usługami społecznymi.
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3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do
SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych.

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

3.4 W formularzu ofertowym Wykonawca powinien podać kalkulację dla ilości maksymalnych   
3.5 Wykonawca wraz  z  ofertą  dostarczy w wersji elektronicznej (w pliku programu Excel lub
podobnym) formularz ofertowy  składający się na ofertę z zachowaniem kolejności przedstawionej
w formularzu ofertowym Zamawiającego. 
3.6 Dostawy dokonywane będą w oparciu o zamówienie telefoniczne składane przez pracownika
Zamawiającego na podstawie raportów z oddziałów codziennie do godz. 8.30. Podane zamówienie
obowiązuje od obiadu do śniadania dnia następnego.
3.7 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia własnym transportem i dostarczenie
przedmiotu zamówienia do kuchenek oddziałowych.
3.8 Przy dostawie towar będzie poddany kontroli ilościowej.
3.9 Posiłki  dostarczane  na  oddziały  składają  się  ze  śniadania,  obiadu  i  kolacji,  za  wyjątkiem
dostaw do Oddziału Pediatrii i diety cukrzycowej, gdzie dodatkowo dostarczane jest II śniadanie
oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, gdzie dostarczany jest dodatkowo podwieczorek.
3.10 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przechowywania  próbek  żywieniowych,  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącego żywienia w placówkach zamkniętych.
3.11 Jadłospisy należy uzgadniać z dietetykiem celem analizy jakości potraw z uwzględnieniem
sezonowości.
3.12 Wykonawca przygotowuje posiłki zgodnie z zasadami HACCP.

Rozdział 4. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.01.2020 r.

Rozdział  5.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny
spełnienia tych warunków

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu.
2) spełniają warunki udziału w zakresie:
-  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności,  o  ile  wynika  to  z

odrębnych przepisów;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadać:

a) aktualne  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  wydane  przez  właściwy  dla
Wykonawcy Powiatowy Inspektorat Sanitarny potwierdzające, że Wykonawca objęty
jest nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do
zabezpieczenia  bezpieczeństwa  procesu  przygotowania  posiłków  oraz  realizuje
program  i  procedury  z  zakresu  bezpieczeństwa  żywności  zgodnie  z  ustawą  o
bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Z 2017 r. poz.
149 j.t.)



b) aktualną decyzję dopuszczającą środki transportu do przewożenia żywności  wydaną
przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego

c) dokument  potwierdzający  wdrożenie  u  Wykonawcy  obligatoryjnego  systemu
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, na który składają się:
- GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna
- GHP – Dobra Praktyka Higieniczna
- HACCP – System Analizy Kontroli i Krytyczne Punkty Kontroli

d) dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  zatrudnionego  u  Wykonawcy  dietetyka  i
kucharzy lub oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;
a) Wykonawcy  muszą  wykazać  że  ubezpieczeni  są  od  odpowiedzialności  cywilnej  w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejszą  niż  500 000,00 zł(słownie:  pięćset  tysięcy  złotych  00/100).  W przypadku
wygaśnięcia  ważności  dokumentu  w  trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca
zobligowany jest do przedłożenia dokumentu aktualnego.

- zdolności technicznej lub zawodowej;
a) ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wykonali  co  najmniej  3  usługi
odpowiadające  rodzajem  i  wartością  przedmiotowi  zamówienia  tj.  usługi  żywienia
pacjentów w obiektach szpitalnych lecznictwa zamkniętego o wartości nie mniejszej
niż 500 000,00 PLN brutto/rok każda wraz z podaniem daty wykonania i podmiotu na
rzecz  którego  usługa  została  wykonana  wraz  z  załączeniem  dowodów
potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

b) Wykonawca musi do wykonywania zamówienia wyznaczyć:
-  dietetyka  –  minimum  1  osoba  legitymująca  się  wykształceniem  kierunkowym,

posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym w zakładach
lecznictwa zamkniętego

- kucharza – minimum 2 osoby legitymujące się wykształceniem o profilu związanym
z  gastronomią,  posiadające  minimum  3  letnie  doświadczenie  w  żywieniu
zbiorowym w zakładach lecznictwa zamkniętego

-  pomoc  kuchenną  -  2  osoby  posiadające  wykształcenie  o  profilu  związanym  z
gastronomią  oraz  co  najmniej  3  letnie  doświadczenie  w żywieniu  zbiorowym w
zakładach lecznictwa zamkniętego,

5.2 Wykonawca  może  w celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu  w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na
zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych:

a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia;

b) udostępnione zasoby pozwolą na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udzia-
łu w postępowaniu oraz nie zajdą wobec podmiotów udostępniających podstawy wyklu-
czenia, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ

c) podmioty udostępniające zrealizują  usługi,  do realizacji  których udostępnione zasoby są
wymagane.

5.3 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do zło-
żenia wszystkich, lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów



5.4 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa Rozdziale 7 SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia po-
stępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub popra-
wienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich zło-
żenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuce-
niu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  i wykazania  braku  podstaw  do
wykluczenia z postępowania.

Zamawiający  zaleca  wykonanie  wizji  lokalnej  w  obiektach,  w  których  realizowane  będą
usługi  stanowiące  przedmiot  zamówienia.  Zamawiający  udostępni  swoje  obiekty
przedstawicielom  Wykonawców  po  uprzednim  zgłoszeniu,  min.  2  dni  przed  planowaną
wizytą.

Ze strony Zamawiającego w wizji lokalnej uczestniczyć będą:
 Stefania Korzeczek – Kierownik sekcji administracyjno – eksploatacyjnej
 Maria Zaenger – Dietetyk Szpitalny

Rozdział 6. Podstawy wykluczenia

6.1 Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  wykluczy  Wykonawcę/ów
w następujących przypadkach:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępo-
waniu restrukturyzacyjnym jest  przewidziane  zaspokojenie wierzycieli  przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn.zm.)
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewi-
duje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn.zm.);

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpiecze-
nia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosow-
nych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku wydania wobec Wykonawcy prawo-
mocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnej, chyba że Wyko-
nawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społecz-
ne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące  porozumienie
w sprawie spłaty tych należności

c) który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw do wykluczenia;

d) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, lub Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego
organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partner-
skiej  albo  komplementariusza  w spółce  komandytowej  lub  komandytowo-akcyjnej  lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
 o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.



U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. Z 2016 r. poz. 176),

 o  charakterze  terrorystycznym,  o  którym  mowa  w art.  115  §  20  ustawy z  dnia  6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

 skarbowe,
 o którym mowa w art.  9 lub art.  10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

Rozdział  7.  Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów  jakie  mają  dostarczyć    wykonawcy  w  celu
potwierdzenia warunków udziału w   postępowaniu oraz wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania  

7.1 Sporządzony przez Wykonawcę, podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 3)
7.2 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu (Załącznik nr 5)
7.3 Wykaz wykonanych / wykonywanych minimum 3 usług odpowiadających rodzajem i warto-
ścią przedmiotowi zamówienia tj. usług żywienia pacjentów w obiektach szpitalnych lecznictwa
zamkniętego o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN, wraz z podaniem daty wykonania i
podmiotu,  na rzecz którego usługa została  wykonana należycie,  wraz z załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wy-
konywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 6)
7.4 Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na te-
mat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania za-
mówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dys-
ponowania tymi osobami, w tym o dysponowaniu minimum: 1 dietetykiem  legitymującym się wy-
kształceniem kierunkowym, posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym
w zakładach lecznictwa zamkniętego, 2 kucharzami legitymującymi się wykształceniem o profilu
związanym z gastronomią,  posiadającymi  minimum 3 letnie doświadczenie w żywieniu zbioro-
wym w zakładach lecznictwa zamkniętego, 2 pomocami kuchennymi  posiadający wykształcenie o
profilu związanym z gastronomią oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym
w zakładach lecznictwa zamkniętego, (Załącznik nr 7)
7.5 Kopię certyfikatu HACCP
7.6 Jeżeli wymagane - pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub kopii poświadczonej 
notarialnie
7.7 Aktualnej  decyzji  właściwego Państwowego Inspektora  Sanitarnego,  wydaną  na podstawie
przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017
r.  poz. 149 j.t.), stwierdzającą, że zakład (kuchnia, stołówka), w którym będą przygotowywane po-
siłki dla Zamawiającego spełnia konieczne wymagania niezbędne do zapewnienia higieny i właści-
wej jakości zdrowotnej w zakresie produkcji posiłków oraz usług polegających na produkcji posił-
ków dla odbiorców z zewnątrz,
7.8 Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ter-
minu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego doku-
mentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7.9 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecz-



nych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wysta-
wionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwe-
go organu;
7.10 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Rozdziale 6, pkt 6.1,
ppkt d) 
7.11 Kopię  opłaconej  polisy,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że
wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

Rozdział 8. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamiesz-
kania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potwierdzenie warunków udziału w po-
stępowaniu.

Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7:
8.1 Składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny  dokument  wydany  przez  właściwy  organ  sądowy  lub  administracyjny  kraju,  w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w Rozdziale 6, pkt 6.1, ppkt d)
8.2 Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8.3 Dokumenty wymienione powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert za wyjątkiem dokumentów wymienionych w lit. a, które powinny
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
8.4 Jeżeli  w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  wyżej  zastępuje  się  je
dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem
sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty  są  składane  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
Rozdział  9.  Korzystanie  z  zasobów  innych  podmiotów  w  celu  potwierdzenia  spełniania

warunków udziału w postępowaniu

9.1 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdol-
nych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu,  iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji  za-
mówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do



oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.  Z dokumentu zobowiązania musi wynikać w szczególności: zakres dostępnych Wy-
konawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wy-
konawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifi-
kacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9.2 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wyko-
nawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego pod-
miotu podstawy wykluczenia, o których mowa Rozdziale 6 SIWZ
9.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych lub do-
świadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zre-
alizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpo-
wiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę ponie-
sioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudo-
stępnienie zasobów nie ponosi winy.
9.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w po-
stępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem
lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, je-
żeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o któ-
rych mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.
9.6 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobo-
wiązany będzie złożyć  oświadczenia i  dokumenty podmiotu,  na zdolności lub sytuację którego
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu. Wykonawca zobowią-
zany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udzia-
łu w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wy-
kazania spełniania tych warunków

Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej  pod  określonymi  adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i bezpłatnych  baz
danych,  Zamawiający  pobiera  samodzielnie  z  tych  baz  danych  wskazane  przez  Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty,
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej
pod  określonymi  adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
Dokumenty  są  składane  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. 



W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów,  na  których  zasobach  lub  zdolnościach  finansowych  polega  Wykonawca,  kopie
dokumentów  dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczane  za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający  będzie  żądał  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna
lub budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.  
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Rozdział 10. Informacja o przewidywanych zamówieniach dodatkowych 

Zamawiający cyklicznie prowadzi dwa programy profilaktyczne:
 „Senior z wigorem” - w okresie od marca do listopada
 „Psychoterapia,  profilaktyka  i  rehabilitacja  uzależnień  od  alkoholu  i  innych  substancji

psychoaktywnych” - w okresie od marca od grudnia

Oba programy prowadzone są z dotacji pochodzących ze środków JST. W przypadku nie
otrzymania dotacji Programy nie będą uruchamiane.

Udzielenie zamówień dodatkowych poprzedzone będzie negocjacjami z Wykonawcą.

10.1 Program „Senior z wigorem”:
Zamawiający przewiduje wyżywienie uczestników programu w postaci obiadu.

Warunki realizacji zadania:

1. Zamówienie  obejmować  będzie  ciepłego  posiłku  (zupy  z  wkładką  +  100g  pieczywa  lub
drugiego dania) wraz z 0,5 l wody mineralnej niegazowanej w butelce lub 250ml soku) oraz
deseru  w  postaci  ciasta  lub  budyniu  lub  porcji  owoców dla  każdego  uczestnika  programu.
Posiłki mają być dostarczane w pojemnikach zbiorczych.  

2. Wykonawca dostarczy także  kawę, herbatę  oraz mleko w ilości:  500g kawy rozpuszczalnej
tygodniowo,  50  torebek  herbaty  tygodniowo,  2  litry  mleka  3,2%  w  czterech  półlitrowych
opakowaniach tygodniowo.

Określenie gramatury posiłków:
Asortyment Gramatura

Ziemniaki 200g
Pieczeń b/k 100 g
Kurczak 140-160g
Warzywa 150g
Zupa 400g
Ryba 120g
Ryż, makaron 180g
Risotto 320g
Fasolka, bigos 180g
Pulpet 120g
Surówka 150g

Podwieczorek

Ciasto 120g
Budyń 100g
Porcja owoców 80-100g



3. Dostawa  będzie  odbywała  się  codziennie  od  poniedziałku  do  piątku,  z  wyłączeniem  dni
ustawowo wolnych od pracy,  w godz. 12.00-13.30 w ilościach podanych telefonicznie przez
Zamawiającego na numer telefonu Wykonawcy.

4. Osoba wyznaczona przez Zamawiającego zgłosi do godz. 13.00 dnia poprzedzającego dostawę
ilość zamawianych posiłków z zastrzeżeniem, że ich liczba nie będzie przekraczała 12 dziennie
– w zależności od ilości uczestników w danym dniu.

5. Wykonawca dostarczy posiłki na własny koszt dla uczestników programu „Senior z wigorem”
(Świętochłowice, ul. Chorzowska 36).

6. Wykonawca  zapewni  odbiór  pozostałych  odpadów  konsumpcyjnych  po  dostarczonych
posiłkach.

7. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  ciągłość  realizacji  usługi  przez  cały  czas  trwania
umowy.

8. W trakcie trwania programu Zamawiający przewiduje wycieczkę dla uczestników. Wykonawca
zobowiązuje  się  do  przygotowania  na  ten  czas  tzw.  „suchego  prowiantu”  dla  każdego
uczestnika w zamian za ciepły posiłek. 

9. Maksymalna  ilość  posiłków,  jaką  w  czasie  trwania  jednej  edycji  programu  przewiduje
Zamawiający wynosi 2000.

10.2 Program „Psychoterapia, profilaktyka i rehabilitacja uzależnień od alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych”

1. Zamówienie obejmować będzie dostawę posiłków od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy,  dla  pacjentów Dziennego Oddziału Terapii  Uzależnień od
Alkoholu i Innych Substancji Psychoaktywnych znajdującego się przy ul. Szpitalnej 2, 41-600
Świętochłowice

2. Posiłek ma składać się z:
 bułki obłożonej (wędliną, serem) z dodatkiem warzywnym,
 0.5l wody mineralnej (gazowanej lub niegazowanej)
 jogurt  owocowy  ~125  gram  lub owoc  lub galaretka,  budyń,  kisiel  w  opakowaniu

jednorazowym lub drożdżówka
3. Ilość  posiłków  do  dostarczenia  na  oddział  w  danym  dniu  podawana  będzie  przez

Zamawiającego codziennie rano. Dostawa nastąpi tego samego dnia do godziny 12.00.
4. Maksymalna  ilość  posiłków,  jaką  w  czasie  trwania  jednej  edycji  programu  przewiduje

Zamawiający wynosi 1900.

W chwili  obecnej  oba programy są  już  uruchomione.  Wykonawca zastąpi  firmę obecnie
dostarczającą posiłki dla uczestników programów. 

Rozdział  11. Przygotowanie oferty

11.1 Wykonawcą  może  być  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna
nieposiadająca    osobowości  prawnej  oraz  podmioty  te  występujące  wspólnie.  Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność   za  niewykonanie  lub   nienależyte
wykonanie zamówienia. 
11.2 Oferta  winna być złożona z zachowaniem  formy  pisemnej  w  języku  polskim  pod rygorem
nieważności.  Wszelkie  dokumenty  sporządzane  w  języku  obcym  należy  składać  zgodnie  z
wymaganiami określonymi w Rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty
była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana. 
11.3 Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę
należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 3)



11.4 Do  oferty  winny  być   dołączone  wszystkie  dokumenty  wymagane  postanowieniami
zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11.5 Oferta  winna  być podpisana  przez  osoby  uprawnione  do składania oświadczeń woli  
i  zaciągania   zobowiązań w imieniu  Wykonawcy.  Umocowanie  do  złożenia  oferty  winno być
dołączone do oferty, o ile  nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
11.6 Wykonawca  umieści  ofertę w zamkniętej kopercie  i  opisze  w  następujący sposób: 
nazwa i adres Wykonawcy  z  dopiskiem:

“Świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów– postępowanie nr 17/ZA/17
Nie otwierać przed 03.07.2017 r. g. 10.30”

11.7 Wykonawca może zastrzec, że nie mogą być udostępnione  innym uczestnikom postępowania
informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  Ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie   do  udziału  w  postępowaniu.  Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji
dotyczących  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności
zawartych w ofercie.
11.8 Dokumenty  zawierające  tajemnicę  przedsiębiorstwa  należy  złożyć  w  nieprzezroczystej
zamkniętej kopercie z dopiskiem “tylko do wglądu przez komisję przetargową”.             
11.9 W przypadku braku powyższego zapisu, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone 
w ofercie są w pełni jawne. 

Rozdział 12  .     Sposób obliczenia ceny oferty 

12.1 Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3.
 cena jednostkowa brutto = cena jednostkowa netto + VAT 
 wartość netto = cena jednostkowa  netto x  ilość max. asortymentu
 wartość brutto = wartość netto + VAT

12.2 Cena  podana  w  ofercie  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
12.3 Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.
12.4 Wykonawca nie może pominąć żadnej pozycji składającej się na zaoferowaną cenę.
12.5 Oferowana  cena  powinna  być  sporządzona w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia  i winna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania zakresu
przedmiotu zamówienia.

Rozdział 13. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie kierować się następującymi
kryteriami:

Kryterium

1. cena

2. odległość od kuchni

3.  posiadanie  kuchni  zastępczej  w  regionie
wykonywania  zamówienia  –  do  25  km  od
miejsca  wykonywania  usługi  (w  razie  awarii
itp.)

Waga (%)

90 %

5%

5%



Oferty nie odrzucone oraz Wykonawców niewykluczonych Zamawiający będzie oceniał według
następujących kryteriów i wag:

Kryterium:

13.1 cena  brutto – 90%

Oferta o najniższej cenie otrzyma 90 pkt      

               Cena  brutto najniższa wśród ofert 
         ---------------------------------------------------- x 90 pkt. 
                    Cena  brutto  badanej oferty        

13.2 odległość od kuchni

Odległość kuchni Wykonawcy od Zamawiającego:

Odległość do 25 km – 5 pkt
Odległość powyżej 25 km – 0 pkt

13.3 Posiadanie przez Wykonawcę kuchni zapasowej w regionie wykonywania zamówienia – do
25 km od miejsca wykonywania usługi (w razie awarii itp.)

Wykonawca  posiada  kuchnię  zapasową  (lokalizacja  musi  być  podana  w  Formularzu
Ofertowym)

Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.

Rozdział 14  .   Miejsce i termin składania ofert

14.1 Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego-  Zespół  Opieki  Zdrowotnej
w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38 – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
- pok. nr 19 w terminie do 26 czerwca 2017 r. do godz. 10:00 Wykonawca może przed upływem
terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
14.2 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Rozdział 15.  Miejsce i termin otwarcia ofert

15.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 czerwca 2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego -
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38 – pok. nr 17
15.2 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków
płatności zawartych w ofertach.

Rozdział 16.  Oczywiste omyłki



Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste  omyłki  rachunkowe, z  uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych

poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamó-

wienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 17. Termin związania  ofertą

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. 
Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania
ofertą,  z tym,  że Zamawiający może tylko  raz,  co najmniej  na  3 dni  przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 18. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo  adres  zamieszkania  i  adres  wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,  uzasadnienie  jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom  w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
c) Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,

podając uzasadnienie

Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieszcza  informacje,
o których mowa wyżej, na stronie internetowej  Zamawiającego  www.zoz.net.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyla  się od zawarcia  umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia
postępowania:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
b) cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  jaką

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wczesniej
przewidzieć

d) postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do usunięcia  wadą uniemożliwiającą  zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 19. Tryb udzielania wyjaśnień

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:
 procedury postępowania: Jacek Drażyk fax: 32 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
 przedmiotu zamówienia: Maria Zaenger fax. 32 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

http://www.zoz.net.pl/


Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia wpłynął  po
upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosków
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje  Wykonawcom, którym przekazał
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza
na  stronie internetowej www.zoz.net.pl.
W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert
zmienić  treść  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Dokonaną  zmianę  Specyfikacji
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl.

Świętochłowice, dnia 21.06.2017 r.

Sporządził:                                                                                                               Zatwierdził:

 

http://www.zoz.net.pl/
http://www.zoz.net.pl/


Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Realizacja  usługi  żywienia  pacjentów,  w  szczególności:  przygotowanie  z  własnych,  nie
przetworzonych produktów i dostarczenie codziennie przez okres trwania umowy całodziennego
wyżywienia  wraz  z  depozytami  (zgodnie  z  zapotrzebowaniem  Zamawiającego)  dla  pacjentów
hospitalizowanych w szpitalu w Świętochłowicach w dwóch lokalizacjach: ul. Chorzowska 38 oraz
ul. Szpitalna 2. Wyszczególnienie oddziałów i diet w Załączniku nr 2.

Wykonawca  zobowiązany  jest  realizować  przedmiotowe  usługi  z  zachowaniem  należytej
staranności, zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz, w szczególności z zasadami HACCP i zgodnie
z  obowiązującymi  regulacjami  prawnymi  w  tym  zakresie.  Wynikające  z  obowiązujących
przepisów  prawa  wymogi  dotyczące  świadczenia  przedmiotowej  usługi  są  wiążące  dla
Wykonawców,  a  ich  nie  zawarcie  w  SIWZ  nie  zwalnia  Wykonawców  z  obowiązku  ich
przestrzegania.

Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu trzech dróg kontaktu:
 e-mail
 telefon
 fax

Zamawiający szacuje ilość pacjentów na poziomie średnio ok. 280 osób dziennie przez cały okres
obowiązywania umowy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania mniejszej  lub większej
liczby  dziennych  racji  żywieniowych,  wynikających  z  liczby  aktualnie  hospitalizowanych.
Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zapotrzebowania Zamawiającego bez
prawa dochodzenia odszkodowania za niepełną realizację zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przygotowywania  posiłków  z  zachowaniem  wymogów
sanitarno-epidemiologicznych  w  zakresie  produkcji  oraz  dotyczących  personelu  w  oparciu  o
system  HACCP  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  25  sierpnia  2006  r.  o  bezpieczeństwie  żywności  i
żywienia (Dz. U. Z 2017 r. poz. 149 j.t.), przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej
Ustawy  oraz  rozporządzenia  (WE)  nr  852/2004  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  29
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Wykonawca zobowiązany jest także do
zapewnienia  przestrzegania  norm  żywieniowych  –  zaleceń  i  wymagań  Instytutu  Żywności  i
Żywienia w zakresie  w szczególności odpowiedniej wartości odżywczej posiłków, dziennych racji
pokarmowych i doboru produktów. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  dwóch  pojazdów  przeznaczonych  do  transportu
żywności,  posiadających  dopuszczenia  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Wykaz
pojazdów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (Załącznik nr 11)

Wykonawca doposaży wszystkie oddziały Zamawiającego w naczynia niezbędne do konsumpcji w
czasie  nie  dłuższym niż 2 miesiące  od momentu  podpisania  umowy zgodnie ze spisem,  który
wskazany jest w Załączniku nr 10. W okresie trwania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do
bieżącego uzupełniania braków. 

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzania  jadłospisów  10-cio  dniowych
uwzględniających sezonowość i święta. 
Jadłospis musi zawierać:



 proponowane menu (łącznie z II śniadaniem i podwieczorkiem)
 gramaturę posiłków
 oznaczenie alergenów dla każdej potrawy
 obliczoną dzienną wartość odżywczą i  kaloryczną z  podziałem min.  na:  energię,

białka, tłuszcze, węglowodany, cholesterol, błonnik dla każdego posiłku
2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania jadłospisu 10-cio dniowego dla każdej diety

oraz jadłospisu 10-dniowego wariantowego z potrawami jarskimi dla każdej diety w celu
umożliwienia  pacjentom dokonania  wyboru  potraw i  załączenia  do  każdego  jadłospisu
wykazu  ilościowo-jakościowego  produktów użytych  do przyrządzenia  i  przedstawić  go
Zamawiającemu z 7-dniowym wyprzedzeniem (liczone w dniach roboczych). O akceptacji
jadłospisów  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę  w ciągu  4  dni  roboczych.  W razie
zastrzeżeń  Zamawiającego  do  jadłospisu  Wykonawca  przedstawi  alternatywne  posiłki.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość kontaktu z dietetykiem Wykonawcy.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  tworzenia  diet  indywidualnych  zgodnie  z
zaleceniami lekarskimi dla wymagających tego pacjentów.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  codziennych  wykazów  surowców
uwzględniając gramaturę poszczególnych surowców na jedną porcję posiłku. Wykonawca
na  prośbę  Zamawiającego  ma  obowiązek  przedstawić  dokumentację  przedstawiającą
wartość kaloryczną i odżywczą posiłków. 

5. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  utrzymanie  właściwego  poziomu
sanitarnego żywienia oraz za jakość oferowanych posiłków, w szczególności za:

 odpowiednią gramaturę
 odpowiednią wartość energetyczną
 odpowiednią wartość odżywczą
 właściwe walory smakowe i estetyczne (konsystencja, zapach)
 dobór właściwych surowców
 dobór właściwych procesów przygotowywania potraw

6. Wykonawca dostarczy dekadowy jadłospis do wiadomości pacjentów i personelu. Jadłospis
wywieszony  będzie  w  miejscu  ogólnie  dostępnym  wskazanym  przez  Pielęgniarki
Oddziałowe  na  poszczególnych  oddziałach  Zamawiającego  najpóźniej  w  dzień
poprzedzający . W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej
ilości egzemplarzy jadłospisu.

7. W jadłospisie należy bezwzględnie zawrzeć dla wszystkich (5 posiłków z podziałem na
diety):

 zupę mleczną
 pieczywo mieszane (graham, żytnie, pszenne)
 pasty różnych rodzajów (jajeczna, z białego sera, rybna,  mięsna) – za wyjątkiem

okresu wysokich temperatur – od maja do września
 warzywa (jako dodatki)
 makarony, kasze, ryże, ziemniaki
 potrawy z ryb (1 raz w tygodniu) – za wyjątkiem okresu wysokich temperatur – od

maja do września
 produkty nabiałowe
 przetwory owocowe niskosłodzone
 potrawy mięsne duszone, pieczone i gotowane  – dla diety podstawowej możliwe

potrawy  smażone   (np.  mięso  mielone,  drób,  gulasz,  sztuka  mięsa)  (2  razy  w
tygodniu mięso w porcji)

 zróżnicowane  wędliny  podawane w formie  pełnych  plastrów.  Nie  dopuszcza  się
podawania ścinków i końcówek wędlin. (minimalna zawartość mięsa 60% dla  np.
szynka,  baleron,  polędwica,  kiełbasa  krakowska,  kiełbasa  szynkowa,  kiełbasa
toruńska; minimalna zawartość mięsa 10% dla np. pasztetów, wędlin podrobowych)



8. Gramaturę posiłków, ich wartość kaloryczną i zawartość składników odżywczych określa
obowiązująca nomenklatura diet w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z
o.o.  (Załącznik  nr  2).  W  zakresie  nieuregulowanym  przez  Zamawiającego  stosuje  się
aktualne normy żywienia dla populacji polskiej  w oparciu o fachową literaturę „Zasady
prawidłowego żywienia  chorych  w szpitalach”  opracowane przez prof.  dr  hab.  n.  med.
Mirosława Jarosza. 

9. Posiłki obejmują:
 Śniadanie (zupa mleczna – licząc obligatoryjnie po 150 ml na chorego; dla oddziału

Psychiatrycznego i i  Zakładu Opiekuńczo Leczniczego zupa mleczna po 400 ml,
pieczywo 130 g, masło 15g plus dodatki do pieczywa, herbata 250 ml)

 Obiad (zupa, II danie, kompot)
 Kolacja (pieczywo 130g, masło 15g plus dodatek do pieczywa)
 II śniadanie 
 podwieczorek

10. W Oddziale Pediatrycznym posiłek dodatkowo wzbogacony o II śniadanie (np. owoc lub
kefir z dodatkiem płatków zbożowych lub jogurt z dodatkiem płatków zbożowych).

11. W Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym posiłek wzbogacony o podwieczorek (np. kefir lub
jogurt lub owoce lub budyń lub kisiel lub drożdżówka).

12. Dla chorych na cukrzycę posiłek wzbogacony o II śniadanie i podwieczorek.
13. Dla matek karmiących śniadanie wzbogacone o jogurt ok .120-130g
14. Do każdego posiłku wymagane są dodatki warzywne z uwzględnieniem sezonowości (np.

pomidor, ogórek, rzodkiewka w postaci plastrów) i owoców sezonowych dostosowanych
odpowiednio do diety.

15. W Święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanoc potrawy tradycyjne, wzbogacone o dodatek
cukierniczy na koszt Wykonawcy.

16. W Wielki Piątek, Środę Popielcową, Wigilię Bożego Narodzenia Wykonawca wyłącza z
menu dania mięsne i wędliny.

17. Rozkład dobowy kaloryczności powinien uwzględniać średnio:
Kaloryczność w systemie 3-posiłkowym:

 30-35% śniadanie
 35-40% obiad
 25-30% kolacja

Kaloryczność w systemie 5-posiłkowym
 20-25% śniadanie
 5-10% II śniadanie
 30-35% obiad
 5-10% podwieczorek
 20-25% kolacja

17. Posiłki  powinny  być  urozmaicone  i  charakteryzować  się  wysoka  jakością,  posiadać
właściwe walory estetyczne i smakowe oraz odpowiednią temperaturę.

18. Obiady  muszą  być  gorące  i  przygotowywane  w  dniu  ich  wydania,  dostarczane  nie
wcześniej niż 1 godzinę przed podaniem. 

19. Posiłki przygotowywane na ciepło nie mogą zawierać przypraw z glutaminianem sodu (np.
kostki rosołowe). Wykluczone jest przygotowywanie puree ziemniaczanego na bazie suszu,
przygotowywanie posiłków z użyciem żywności wysokoprzetworzonej (np. koncentratów
obiadowych w proszku, konserw), wyrobów seropodobnych i wędlinopodobnych.

20. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udostępnienia  upoważnionemu  przedstawicielowi
Zamawiającego jednej porcji każdego posiłku w celu dokonania kontroli wagi i estetyki
oraz oceny organoleptycznej zestawionego posiłku.



21. W  przypadku,  gdy  dostarczone  posiłki  będą  niezgodne  z  wymogami  Zamawiającego
określonymi w SIWZ i treści umowy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej
wymiany wadliwej partii – do 30 min.

Zamówienia posiłków

1. Podstawą do sporządzania posiłków dla pacjentów Zamawiającego będzie:
 wykaz  norm  dziennych  racji  pokarmowych  dla  zakładów  opieki  zdrowotnej

opracowany przez Instytut Żywności i Żywienia
 wykaz diet Zamawiającego (Załącznik nr 2)
 dzienny jadłospis zatwierdzony przez dietetyka szpitalnego

2. Wykonawca  przygotuje  i  dostarczy  posiłki  w  ilości  i  rodzaju  określonych  w
zapotrzebowaniu żywnościowym z poszczególnych oddziałów szpitala, przygotowanego i
zatwierdzonego  przez  dietetyka  lub  osobę  upoważnioną  przez  Zamawiającego.
Zapotrzebowanie określać będzie dzienne zamówienia na śniadania, obiady i kolacje.

3. Zamówień posiłków dokonywać będzie osoba upoważniona przez Zamawiającego:
 do godziny  8.30 podawana będzie szacunkowa ilość obiadów i kolacji na bieżący

dzień oraz ilość śniadań na dzień następny
 do godziny 9.30 danego dnia korygowana będzie ilość posiłków
 na okres weekendu, świąt w dniu poprzedzającym do godz.  12.00 podana będzie

prognoza 
3. Wymagana temperatura posiłków:

 zupa – min. 75oC
 II danie – min. 65oC
 napoje gorące – min. 80oC
 wędliny, sałatki - 4oC

4. W okresie wysokich temperatur masło i dodatki zabezpieczone do transportu w lodzie.
5. W sytuacji np. przyjęcia pacjenta po godzinach wydawania śniadań Wykonawca umożliwi

zamówienie tylko wybranych posiłków (w wymienionym przypadku obiadu i kolacji).
6. Posiłki  dostarczone  mają  być  w  dwóch  partiach  (śniadania  +  II  śniadania;  obiady  +

podwieczorki + kolacje) tak, aby mogły zostać wydane na oddziały w określonych przez
Zamawiającego porach:

ul. Szpitalna 2:
 śniadania – 7.00
 obiady – 12.00

ul. Chorzowska 36:
 śniadania – 7.15 – 8.30
 obiady – 12.15 – 13.30

Powyższe  godziny muszą  byś  bezwzględnie  zachowane,  aby nie  dezorganizować  pracy
Oddziałów.
II śniadania, podwieczorki i kolacje wydawane będą przez Oddziały w dogodnym dla siebie
czasie.

7. Wykonawca zapewni stały kontakt telefoniczny w godzinach przygotowania i wydawania
posiłków z osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat dostarczanych posiłków.

8. W  wypadku  pomyłki  w  naliczeniu  porcji  lub  w  przypadku  braków  Wykonawca
zobowiązuje się do uzupełnienia porcji w czasie nie przekraczającym 30 minut.

9. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę i Zamawiającego zobowiązane będą do prowadzenia
ewidencji  wydanych  posiłków  z  podziałem  na  oddziały.  Osoba  upoważniona  przez
Zamawiającego zobowiązana będzie do kontroli prawidłowości wykonania zamówienia.



Dystrybucja posiłków, odbiór naczyń, odpady

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczać  przygotowana  posiłki  do  poszczególnych
kuchenek  oddziałowych  zgodnie  z  wykazem  diet  dla  poszczególnych  oddziałów.
Wykonawca  winien  zapewnić  odpowiednią  liczbę  personelu do transportu  i  dystrybucji
posiłków, gwarantujących szybką i sprawną obsługę.

2. Posiłki  muszą  być  dostarczane  w  pojemnikach  typu  GN  ze  stali  nierdzewnej  z
przykrywkami (z uszczelkami silikonowymi) zapewniających szczelność mikrobiologiczną
i  termiczną  –  z  wyjątkiem  posiłków  dla  pacjentów  przebywających  w  izolacji
kontaktowej,  które  dostarczane  mają  być  w  pojemnikach  jednorazowych,  przy
pomocy  środków  transportu  przystosowanych  do  przewozu  posiłków  zapewniające
utrzymanie  odpowiedniej  temperatury  posiłków,  w  pełni  odpowiadających  aktualnym
wymogom  sanitarno  -  epidemiologicznym.  Koszt  transportu  oraz  zakupu  pojemników,
termosów oraz innego sprzętu służącego do transportu posiłków i realizacji  przedmiotu
zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiający wymaga, aby używany sprzęt do wykonywania usługi żywienia był sprawny i
posiadał aktualne badania techniczne.

4. Zamawiający  nie  dopuszcza,  aby  sery,  wędlina,  jajka  itp.  (w  podziale  na  porcje).
dostarczane były w woreczkach foliowych. Wymienione produkty dostarczane mają być w
pojemnikach  plastikowych  z  pokrywami,  przeznaczonych  do  kontaktu  z  żywnością  (z
atestem).

5. Pokrojone  i  zapakowane  w  folię  pieczywo  musi  być  transportowane  w  oddzielnych,
szczelnie zamykanych pojemnikach.

6. Pojemniki termoizolacyjne, termosy, GN-y oraz inne zamykane pojemniki dopuszczone do
kontaktu z żywnością muszą być opisane nazwą Zamawiającego.

7. Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  codziennego  dostarczania  gorących  napojów  do
śniadania  i  kolacji  w  termosach  z  kranikiem  o  pojemności  2l,  5l,  i  10l.  Dzienne
zapotrzebowania Szpitala: 

 2 x 6 termosów 5l z herbatą słodką, 2 x 2 termosy 5l z herbatą gorzką, 2 x 3 termosy
10l z herbatą słodką, 2 x 3 termosy 2l z herbatą gorzką oraz 2 x 1 termos 5l z gorącą
wodą (Szpital, ul. Chorzowska 36),

 2 x 2 termosy 10l z herbatą słodką, 2 x 2 termosy 5l z herbatą gorzką oraz 2 x 1
termos 5 l z herbatą słodką (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Szpitalna 2).

Dodatkowo dla  pacjentów Oddziału  Pediatrycznego  i  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Wykonawca dostarczy cukier w suszu.

8. W przypadku  dostarczania  posiłków w naczyniach  wielorazowego użytku,  Wykonawca
zapewni właściwą ilość wielorazowej zastawy, zapewniającej płynne dostawy posiłków do
oddziałów i chorych.

9. W przypadku  dostarczania  posiłków  w naczyniach  jednorazowego  użytku,  naczynia  te
muszą:

 być na tyle stabilne, aby zapewniały bezpieczeństwo pacjentów (np. uniemożliwiały
spadanie żywności),

 posiadać tyle przegródek, aby nie dochodziło do łączenia produktów suchych, np.
pieczywa z innymi potrawami,

 spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach i posiadać stosowne
atesty i deklaracje zgodności.

10. Wykonawca we własnym zakresie zapewni wózki do dystrybucji posiłków, dostosowane
wielkością  do  ilości  posiłków  na  oddziale  z  pasującą  do  wielkości  GN-ów  liczbą
przegródek. 



11. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  utylizację  odpadów  pokonsumpcyjnych  i  do
odebrania odpadów każdorazowo po każdym posiłku (odpady kolacyjne odbierane będą
przy dostawie śniadań).

12. Całość usługi tj. transport do kuchenek oddziałowych oraz zabranie odpadów powinno się
zamknąć w czasie 2 godz – w obiekcie Zamawiającego.

13. Transport  odpadów  pokonsumpcyjnych  powinien  odbywać  się  w  hermetycznie
zamkniętych pojemnikach. Wykonawca dostarczy pojemniki na odpady pokonsumpcyjne
we własnym zakresie.

14. Wykonawca  zapewni  we  własnym  zakresie  mycie  i  dezynfekcję  pojemników
transportowanych oraz pojemników na odpady pokonsumpcyjne.

Kontrola Zamawiającego

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania wykonania Umowy i zgłaszania na
piśmie wszelkich zastrzeżeń wg wzoru (Załącznik nr 8, Załącznik nr 9)

2. Zamawiający  ma  prawo  do  kontrolowania  gramatury,  ilości  dostarczanych  posiłków
zgodnie  z  jadłospisem  oraz  kontrolowania  prawidłowości  wykonania  umowy  i
sporządzania protokołu kontroli.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  bieżącej  kontroli  pod  względem  sanitarno-
epidemiologicznym pomieszczeń, w których Wykonawca przygotowuje i porcjuje posiłki
oraz pojazdów do do transportu posiłków. Kontrola  poprzedzona będzie  jednodniowym
uprzedzeniem ze strony Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego, w ciągu 5 dni od daty
otrzymania pisemnego wezwania, do przedstawienia aktualnego zaświadczenia o wpisie do
rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej dla Wykonawcy zatwierdzającej zakład
jako  spełniający  odpowiednie  wymogi  sanitarne  do  celów  prowadzonej  działalności  w
zakresie  produkcji  posiłków i  ich dystrybucji,  w tym zatwierdzenie  środków transportu
żywności oraz aktualnych zaświadczeń i badań pracowników zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

5. Wykonawca  przedstawi  na  każde  żądanie  Zamawiającego  wyniki  badań
mikrobiologicznych  w zakresie  skuteczności  dezynfekcji  i  mycia  sprzętu  służącego  do
produkcji przedmiotu zamówienia. Badania muszą być przeprowadzana co najmniej 1 raz
na 6 miesięcy. Koszt badań pokrywa Wykonawca.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stosowanych surowców, przebiegu procesów
technologicznych,  norm  dziennych  racji  pokarmowych.  Zamawiający  zastrzega  sobie
również prawo kontroli zgodności posiłku z wymaganą dietą i menu oraz kontroli wielkości
dostarczanych porcji. W celu realizacji uprawnień kontrolnych Zamawiający będzie miał
zapewnione  prawo  wstępu  do  pomieszczeń  wykorzystywanych  przez  Wykonawcę  do
przygotowywania posiłków w każdym czasie w trakcie trwania umowy. Wykonawca ma
obowiązek udostępnić w tym celu  pomieszczenia Zamawiającemu.

7. Wykonawca zobowiązany jest  do umożliwienia  osobie wskazanej  przez Zamawiającego
dokonania  bieżącej  kontroli  organoleptycznej  i  wagowej  oceny  jakości  podawanych
posiłków. W tym celu Wykonawca codziennie dostarczy porcję degustacyjną złożoną z
pełnego posiłku na dany dzień. Porcja ta musi być oznaczona i oddzielnie zapakowana.
Porcja  degustacyjna  będzie  odwzorowywała  dietę  w  danym  dniu  wskazaną  przez
Zamawiającego.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania próbek żywności i przechowywania ich w
warunkach  odpowiednich  do  celów  sanitarno-epidemiologicznych.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanej  usługi  oraz  jej  wykonanie  zgodnie  z
obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  prawa.  W przypadku  wystąpienia  zatrucia



pokarmowego  z  winy  Wykonawcy,  Wykonawca  obciążony  będzie  kosztami  mającymi
związek przyczynowy z zaistniałą sytuacją.

9. Wykonawca zobowiązany jest udostępniać na życzenie Zamawiającego protokoły z każdej
kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej dla Wykonawcy.

10. Wykonawca  ponosi  wszelką  odpowiedzialność  cywilną  i  finansową  za  jakość
przygotowywanych posiłków oraz w szczególności skutki wynikające z zaniedbań przy ich
przygotowywaniu, które mogą mieć wpływ na pogorszenie stanu zdrowia pacjenta.

Pracownicy Wykonawcy

1. W  czasie  całego  okresu  trwania  umowy  od  Wykonawcy  wymaga  się  zatrudnienia
wykwalifikowanych pracowników na stanowiskach:

 dietetyk  –  osoba  posiadająca  wykształcenie  kierunkowe  oraz  minimum  3  letnie
doświadczenie w żywieniu zbiorowym w zakładach lecznictwa zamkniętego,

 kucharz – 2 osoby posiadające wykształcenie o profilu związanym z gastronomią
oraz  co  najmniej  3  letnie  doświadczenie  w  żywieniu  zbiorowym  w  zakładach
lecznictwa zamkniętego,

 pomoc  kuchenna  -  2  osoby  posiadające  wykształcenie  o  profilu  związanym  z
gastronomią  oraz co najmniej  3  letnie  doświadczenie  w żywieniu  zbiorowym w
zakładach lecznictwa zamkniętego,

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  oświadczenia,  że  jego  pracownicy  mający  kontakt
bezpośredni z przygotowywaniem, gotowaniem i wydawaniem posiłków są odpowiednio
przeszkoleni i posiadają wiedzę z zakresu żywienia zbiorowego, dietetyki i zasad higieny.
Jednocześnie pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących
przepisów prawa w zakresie minimum sanitarnego, dezynfekcji i higieny.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu aktualnych książeczek
zdrowia  (badania  profilaktyczne)  pracowników  oraz  do  zapewnienia  posiadania  przez
pracowników aktualnych szczepień przeciw WZW B i tężcowi.



Załącznik nr 2

Diety obowiązujące w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

1. Dieta podstawowa

2. Dieta łatwostrawna

3. Dieta łatwostrawna z ograniczeniem węglowodanów

4. Dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku 
żołądkowego

5. Dieta  łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu

6. Dieta łatwostrawna z ograniczeniem błonnika

7. Dieta łatwostrawna- papkowata

8. Dieta łatwostrawna- płynna do sondy

9. Dieta  łatwostrawna-płynna wzbogacona

10. Dieta kleikowo-sucharkowa

11. Dieta łatwostrawna - bogatobiałkowa

12. Dieta  łatwostrawna-bezsolna

13. Dieta łatwostrawna- niskobiałkowa

14. Dieta łatwostrawna- bezglutenowa

15. Dieta łatwostrawna-ryżowa

16. Dieta dzieci 1-3 lat- łatwostrawna o obniżonej zawartości kalorycznej i rozdrobnionej 
konsystencji

17. Dieta indywidualna wg zaleceń lekarza

Nomenklatura diet w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Nazwa diety Założenia Wskazania, charakterystyka

Dieta podstawowa Energia: 2200-2400kcal

Białko: 82g(15%)

 Tłuszcz: 73g (30%)

Węglowodany: 380g (55%)

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,
tłustego mięsa).

Dieta łatwostrawna Energia:2000- 2200kcal

Białko: 70-75g (15%)

Tłuszcz: 65g (25%)

Węglowodany: 302-330g 
(60%)

Dieta łatwostrawna najczęściej stosowana jest
w  schorzeniach  układu  pokarmowego.
Znajduje  również  zastosowanie  w  innych
jednostach chorobowych wg wskazań lekarza.
W diecie tej należy zwrócić uwagę na dobór
produktów oraz techniki sporządzania potraw.
Wykluczyć  należy  produkty  i  potrawy
trudnostrawne, wzdymające, długo zalegające
w żołądku, z wyłączeniem potraw smażonych
i  zup  zawierających  śmietanę  i  zasmażki,  a
także  ostre  przyprawy.  Zalecane  techniki
kulinarne:  gotowanie  w  wodzie,  na  parze,
duszenie bez obsmażania, pieczenie w folii.

Dieta łatwostrawna 
z ograniczeniem 
węglowodanów

Energia: 2200kcal

Białko: 99g (18%)

Tłuszcz: 78g (32%)

Węglowodany: 275g (50%) 

Dieta  ta  ma  zastosowanie  przede  wszystkim
diety  łatwostrawnej  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  łatwoprzyswajalnych
węglowodanów  (o  wysokim  indeksie
glikemicznym).  Wymagana ilość posiłków 5
razy  na  dzień  (3  główne  posiłki,  drugie
śniadanie  i  podwieczorek:  owoce,  jogurty
naturalne, budyń, kisiel) 

Dieta łatwostrawna 
z ograniczeniem 
substancji 
pobudzających 
wydzielanie soku 
żołądkowego

Energia: 2200kcal

Białko: 88g (16%)

Tłuszcz: 73g (30%)

Węglowodany: 297g (54%)

Dieta  łatwostrawna  z  ograniczeniem
substancji  pobudzających  wydzielanie  soku
żołądkowego  ma  zastosowanie  głownie  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 
z ograniczeniem 
tłuszczu

Energia: 2200kcal

Białko: 88g (16%)

Tłuszcz: 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 żołciowych,
kamicy  żółciowej  (pęcherzykowej  i
przewodowej),  okresie  zaostrzenia
wrzodziejącego  zapalenia  jelita  grubego.  W
diecie  tej  spożycie  tłuszczu jest  ograniczone
do  45-50g/dobę;  jest  to  tłuszcz  zarórno



zawarty  w  produktach  (mleko,
mięso,wędliny),  jak i  dodany do pieczywa i
potraw.

Dieta łatwostrawna 
z ograniczeniem 
błonnika

Energia: 2200kcal

Białko: 82g (15%)

Tłuszcz: 65g (25%)

Węglowodany: 302g (60%)

Dieta łatwostrawna najczęściej stosowana jest
w  schorzeniach  układu  pokarmowego.
Znajduje  również  zastosowanie  w  innych
jednostach chorobowych wg wskazań lekarza.
W diecie tej należy zwrócić uwagę na dobór
produktów oraz techniki sporządzania potraw.
Wykluczyć  należy  produkty  i  potrawy
trudnostrawne, wzdymające, długo zalegające
w żołądku, z wyłączeniem potraw smażonych
i  zup  zawierających  śmietanę  i  zasmażki,  a
także  ostre  przyprawy,  surowe  warzywa  i
owoce, ciemnego pieczywa (graham, razowy),
gruboziarnistych  kasz.  Wskazane  pieczywo
jasne czerstwe, chude szynki drobiowe, chude
sery  twarogowe,  mięsa  gotowane,  zupy  na
chudych  rosołach,  zasypane.  Zalecane
techniki  kulinarne:  gotowanie  w wodzie,  na
parze, duszenie bez obsmażania, pieczenie w
folii.

Dieta łatwostrawna 
papkowata

Energia: 2200kcal

Białko: 82g (15%)

Tłuszcz: 65g (25%)

Węglowodany: 302g (60%)

Dieta  ta  może  być  stosowana  w  różnych
schorzeniach  jamy  ustnej  lub  przełyku  oraz
tych  samych  chorobach,  co  dieta
łatwostrawna, jeśli chory nie może gryźć lub
połykać  nierozdrobionego pokarmu.  Potrawy
przyrządzane  metodą  gotowania.  W  diecie
papkowatej  zastosowanie  mają  zupy
zmiksowane i tak 5 razy po 300ml w tym 2
razy po 300ml zupy mlecznej zmiksowanej z
jajkiem i masłem, oraz 3 razy po 300ml zupa
na  wywarze  mięsno-warzywnym,
zmiksowana,  wzbogacona  rozdrobnionym
mięsem. 

Dieta łatwostrawna 
płynna do sondy

Energia: 2200kcal

Białko: 99g (18%)

Tłuszcz: 78g (32%)

Węglowodany: 275g (50%)

W pierwszym dniu zgłoszenia tej  diety 800-
1000ml,  4-5  porcji  po  200ml,  drugi  dzień
1200-1500ml,  4-5  porcji  po  300ml,  trzeci
dzień 1500-2000ml  -5x 400ml. Na  śniadania
zupa  mleczn  zmiksowana  92x  400ml.),  na
obiad  3x  400ml.zupy  na  wywarze  mięsno-
warzywnym,  zmiksowanej,  woda  mineralna
niegazowana 0,5l

Dieta łatwostrawna 
płynna wzbogacona

Energia: 2400kcal

Białko: 110g (18%)

Tłuszcz: 80g (30%)

Wymagana  konsystencja  śmietany.  W
pierwszym  dniu  zgłoszenia  tej  diety  800-
1000ml,  4-5  porcji  po  200ml,  drugi  dzień
1200-1500ml,  4-5  porcji  po  300ml,  trzeci
dzień  1500-2000ml  zupy  mlecznej



Węglowodany: 312g (52%) zmiksowanej  z  jajkiem i  masłem,   zupy  na
wywarze  mięsno-warzywnym,  zmiksowanej,
wzbogaconej  rozdrobnionym  mięsem,  woda
mineralna niegazowana 0,5l

Dieta kleikowo-
sucharkowa

Dieta niefizjologiczna, jedno-
lub dwudniowa.

Dietę  kleikową  stosuje  się  w  schorzeniach
przewodu  pokarmowego,  wątroby,  trzustki,
pęcherzyka  żółciowego,  nerek,  w chorobach
zakaźnych  i  stanach  pooperacyjnych.  Celem
diety jest oszczędzanie 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.

Dieta łatwostrawna-
bogatobiałkowa

Energia: 2500kcal

Białko: 125g (20%)

Tłuszcz: 83g (30%)

Węglowodany: 312,5 (50%)

Dieta  bogatobiałkowa  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  pożywnieniu
białko  spełnia  swoje  zadanie  wówczas,  jeśli
wartość  energetyczna  diety  jest  dostateczna.
3 posiłki  główne, plus dwa dodatki białka –
ser 120g + jogurt/mleko 120ml.

Dieta łatwostrawna-
bezsolna

Energia: 2200kcal

Białko: 82g (15%)

Tłuszcz: 73g (30%)

Węglowodany: 302g (55%)

Dieta łatwostrawna najczęściej stosowana jest
w  schorzeniach  układu  pokarmowego.
Znajduje  również  zastosowanie  w  innych
jednostach chorobowych wg wskazań lekarza.
W diecie tej należy zwrócić uwagę na dobór
produktów oraz techniki sporządzania potraw.
Wykluczyć  należy  produkty  i  potrawy
zawierające  sól  (zupy,  ziemniaki,  potrawy
bezsolne  dopraiane  ziołami),  trudnostrawne,
wzdymające,  długo  zalegające  w żołądku,  z
wyłączeniem  potraw  smażonych  i  zup
zawirających  śmietanę  i  zasmażki,  a  także
ostre przyprawy. Zalecane techniki kulinarne:
gotowanie w wodzie, na parze, duszenie bez
obsmażania, pieczenie w folii. 

Dieta łatwostrawna-
niskobiałkowa

Energia: 2200kcal

Białko: 44g (8%)

Tłuszcz: 78g (32%0

Dieta  niskobiałkowa  stosowana  jest  w
chorobach  nerek  przebiegających  z
niewydolnością  tych  narządów.  W diecie  w
niewydolności  nerek  kalorie  niebiałkowe



Węglowodany: 330g (60%) pokrywają  produkty  bogatoenergetyczne  –
węglowodanowe  i  tłuszczowe.  W
niewydolności  wątroby  głównych  źródłem
energii  są  węglowodany,  ponieważ  tłuszcze
obciążają chorą wątrobę – w ostrych stanach
produkty  tłuszczowe  należy  z  diety
całkowicie wykluczyć.

Dieta łatwostrawna-
bezglutenowa

Energia: 2200kcal

Białko:70g 

Tłuszcz: 75-80g

Węglowodany: 330-380g

Dieta łatwostrawna najczęściej stosowana jest
w  schorzeniach  układu  pokarmowego.
Znajduje  również  zastosowanie  w  innych
jednostach chorobowych wg wskazań lekarza.
W diecie tej należy zwrócić uwagę na dobór
produktów oraz techniki sporządzania potraw.
Wykluczyć  należy  produkty  i  potrawy
trudnostrawne, wzdymające, długo zalegające
w  żołądku  oraz  zawierające  gluten,  z
wyłączeniem  potraw  smażonych  i  zup
zawierających  śmietanę  i  zasmażki,  a  także
ostre przyprawy i  surowe warzywa i owoce.
Owoce tylko  w formie  gotowanej  w postaci
kompotu  lub  musu.  Warzywa  tylko
dozwolone,  w  postaci  gotowanej.  Zalecane
techniki  kulinarne:  gotowanie  w wodzie,  na
parze, duszenie bez obsmażania, pieczenie w
folii.

Dieta łatwostrawna 
ryżowa

Dieta niefizjologiczna, jedno-
lub dwudniowa.

Śniadanie: kleik

Obiad:  chudy rosół,  na filecie  z kurczaka,  z
ryżem,  filet  z  kurczaka  z  ziemniakami  i
marchewką gotowaną

Kolacja:  wafle  ryżowe  i  chuda,  drobiowa
wędlina

Dieta dzieci 1-3 lat 
– łatwostrawna o 
obniżonej 
zawartości 
kalorycznej i 
rozdrobnionej 
konsystencji

Energia: 1000kcal

Białko: 15g (6%)

Tłuszcz: 39g (35%)

Węglowodany: 147,5g (59%)

Powinna  spełniać  wymagania  diety
łatwostrawej  i  być  oparta  na  zaleceniach
Instytutu  Żywności  i  Żywienia  dotyczących
prawidłowego żywienia  dzieci.  Konsystencja
powinna być  dostosowana dla  dzieci  w tym
wieku,  o  obniżonej  zawartości  kalorycznej  i
rozdrobnionej konsystencji.

Dieta indywidualna 
wg zaleceń lekarza

Dieta niefizjologiczna, jedno-
lub dwudniowa.

Np.  w  ramach  przygotowania  do  badań
kolonoskopii

Śniadanie: galaretka

Obiad: czysty, klarowny bulion

Kolacja: kisiel

W oparciu o literaturę – Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach, prof. dr hab. n. med.
Mirosław Jarosz



Oddziały w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

ul. Chorzowska 36:
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Oddział Pediatryczny 
Oddział Otorynolaryngologiczny
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej
Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Detoksykacji Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej
Oddział Ginekologiczno-Położniczy

ul. Szpitalna 2
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu

Wymagana gramatura jadłospisów

l.p. Produkt/potrawa Śniadanie Obiad Kolacja

1. Pieczywo pszenne, żytnie, razowe (zależne od
rodzaju diety) pokrojone

130g 130g

2. Cukier do napojów 10g 10/15g 15/20g

3. Herbata 500ml  500ml

4. Masło 82%  tłuszczu 15g 15g

5. Zupa mleczna Zakład
Opiekuńczo
Leczniczy,

Oddział
Psychiatryczny:

400ml

reszta
oddziałów:

150ml

6. Wędlina krojona (rodzaj stosownie do diety), o
zawartości mięsa min 60% oznakowana datą

przydatności do spożycia i informacją o składzie

50g 50g

7. Kiełbasa, parówka na ciepło o zawartości mięsa
min 60% oznakowana j.w

60g (1szt)



8. Pasty do pieczywa (np. rybna, jajeczna, itp) 50g

9. Ser żółty krojony, serek topiony i tym podobne 50g

10. Ser twarogowy (w całości – poporcjowane,
pasta), serek homogenizowany w opakowaniach

jednosztukowych

60 g

11. Dżem, miód 50g

12. Jajko kurze na twardo (wielkość M) 1 szt

13. Warzywa takie jak np. pomidor, ogórek zielony,
rzodkiewka, papryka itp. - obrane, pokrojone,

przygotowane do spożycia

Pomidor 100g (1 szt)

Ogórek zieolony 80g

Papryka 80g 

Rzodkiewka 80g

14. Zupa obiadowa 400ml

15. Ziemniaki jadalne (tłuczone na puree – z
wyjątkiem wczesnych) 

250g

16. Kluski śląskie, kopytka 200g

17. Makaron, kasza np. jaglana, jęczmienna,
gryczana itp. do drugiego dania

200g

18. Ryż na sypko 200g

19. Sosy 100g

20. Dodatki warzywne do drugiego dania (surówki,
warzywa gotowane) 

150g

21. Porcja mięsa (wieprzowe, wołowe) 100g

22. Udko z kurczaka 250g (1szt)

23. Filet z drobiu 100g 



24. Kotlet schabowy 120g

25. Ryba filetowna: pieczona, smażona, gotowana
(przygotowana w sposób umożliwiający łatwe

porcjowanie)

Gotowana 100g

Smażona 120g

26. Potrawy półmięsne z zawartością mięsa min.
50g

300g

27. Potrawy bezmięsne 300g

28. Kompot 250ml

29. Owoce 150g

30. Galaretka (w opakowaniach jednoporcjowych) 120g

31. Budyń, kisiel, kasza manna 120g

32. Pieczywo cukiernicze 50g

33. Jogurt smakowy, naturalny z musli, itp. 120-130g (1szt)

Przykłady II śniadania dla dzieci, w tym dieta dziecka do lat 3 (Oddział Pediatryczny)

 budyń z cukrem 120g
 kisiel z cukrem120g
 galaretka owocowa 120g
 jogurt owocowy 115g
 jogurt naturalny 115g
 jabłko 1szt
 banan 1szt
 pomarańcza 1szt
 wafle kakaowe 1szt
 drożdżówka 1szt
 rogalik z dżemem 1szt
 soczek z rurką 1 szt

Przykłady podwieczorku dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

 budyń z cukrem 120g
 kisiel z cukrem 120g
 galaretka owocowa 120g



 jogurt owocowy 115g
 jogurt naturalny 115g
 jabłko 1szt
 banan 1szt
 wafle kakaowe 1szt
 drożdżówka 1szt
 rogalik z dżemem 1szt

Przykłady II śniadań i podwieczorków dla pacjentów z chorobą cukrzycową

 budyń bez cukru 120g
 kisiel bez cukru 120g
 galaretka owocowa bez cukru 120g
 jogurt naturalny 115g
 jabłko 1szt
 morela 1szt
 grejpfrut 1/2szt
 brzoskwinia 1szt
 pomarańcza 1szt
 wafle suche bez cukru 1szt
 wafle ryżowe 1szt

Owoce  dla  pacjentów  z  chorobą  cukrzycową  dozwolone  jedynie  o  niskim  indeksie
glikemicznym.



Załącznik nr 3

Wykonawca:

...............................................................................
            (pieczęć firmowa Wykonawcy)

adres Wykonawcy
 
….................................................................................................................................................................

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

e-mail Wykonawcy: …................................................................

tel. ................................. faks ........................................

osoba do kontaktu:

…………………………………………………………………

NIP ………………………………

REGON……………………………

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y

1. Niniejszym,  oferujemy  realizację  zamówienia  publicznego  na  wykonanie  usługi  żywienia
pacjentów  na warunkach jak niżej:

1) Wartość netto zł: ................................

(słownie: ......................................................................................................................................)

2) Podatek VAT (……%)

3) Wartość brutto zł: ...............................

(słownie: ......................................................................................................................................)

1. Jednocześnie oświadczam/y, że:
a) uważamy się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
b) zapoznałem/liśmy się z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy i akceptujemy je

bez zastrzeżeń,



c)  w  przypadku  uznania  naszej  oferty  za  najkorzystniejszą,  zobowiązujemy  się  do  wykonania
przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w SIWZ wraz z załączonym do niej wzorem
umowy oraz złożonej oferty,

d)  nasza  Firma  spełnia  wszystkie  warunki  określone  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia  dotyczące:  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub
czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania;  posiadania  wiedzy  i
doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e) niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  z
wyjątkiem stron nr……………………................*

*podać nr stron, z których informacje oferty są uprawnione do utajnienia, w przypadku niewypełnienia
powyższego Zamawiający domniema, że oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne.

2. Lokalizacja  pomieszczeń,  w  których  przygotowywane  będą  posiłki  (kuchnia  główna  dla
wykonywania Zamówienia):

...................................................................................................................................................................
(adres)

3. Lokalizacja kuchni zapasowej(w razie awarii itp.)*

...................................................................................................................................................................
(adres)

................................, dnia..............................              ...............................................................................
Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

* jeśli dotyczy



Załącznik nr 3

…............................................................................
                       pieczęć Wykonawcy

F O R M U L A R Z  A S O R T Y M E N T O W O - C E N O W Y

LP
Opis przedmiotu

zamówienia
j.m.

Ilość
maksymalna

Cena jedn. Netto Cena jedn. Brutto Wartość netto Wartość brutto
Stawka
VAT

1. Śniadanie szt. 255 500

2. II śniadanie szt. 72 500

3. Obiad szt. 255 500

4. Podwieczorek szt. 93 750

5. Kolacja szt. 255 500

6. Depozyt dla chorych szt. 360

Skład 1 szt. depozytu

ser topiony 17,5g szt. 3

dżem 25g szt. 3

pasztety 50g szt. 3



masło 200g szt. 1

7. Depozyt dla ciężko chorych szt. 35

Skład 1 szt. depozytu

kaszka mleczna owocowa
330g

szt. 2

zupki od 5 miesiąca (np.
Bobovita)

szt. 2

8.
Depozyt dla chorych

przygotowywanych do
badań

szt. 35

Skład 1 szt. depozytu

kostki bulionowe szt. 12

kisiel błyskawiczny bez 
dodatku owoców

szt. 12

RAZEM



Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY

zawarta  dnia ……..2014 r. w Świętochłowicach

pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38

41-605 Świętochłowice
NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego 
Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman

zwaną dalej Zamawiającym

a 

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

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

NIP .................................... REGON ..................................

reprezentowaną przez:

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

zwaną dalej Wykonawcą,

§1

Umowa  została  zawarta  w  oparciu  o  postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu
nieograniczonego zgodnie z regulacjami art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 j.t. z późn. zm.)  na świadczenie usługi w
zakresie  żywienia pacjentów ( przedmiot  umowy ) -  zgodnie z ofertą przetargową z dnia
………2017 r. stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz SIWZ.

§2

1. Odpowiedzialność Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia rozpoczyna się od dnia
….......... 2017 r.

2. Czas trwania umowy - od daty zawarcia, tj. od dnia …………….2017 r.  do dnia  31.01.2020 r.
3. Przedmiot umowy zamawiany będzie w zależności od potrzeb.
4. Ilości określone w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy to ilości maksymalne. 



6. Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  zamówienia  przedmiotu  umowy  w  ilościach
maksymalnych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a Wykonawca
nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu.

7. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
który  stanowi  oferta  przetargowa,  obowiązują  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy,
z zastrzeżeniem zmian cen określonych w §4.

8. Szacunkowa wartość umowy określona została na kwotę: 
………….. zł netto (słownie: ………………………………………)
.………….. zł brutto (słownie: ………………………………………).

9. Strony ustalają następujące osoby do kontaktu:
- ze strony Wykonawcy: ………………………….., tel.: ……………………….
- ze strony Zamawiającego: ………………………., tel.: ……………………….

§3

1. Należność za wykonanie usługi, przysługująca Wykonawcy za każdy miesiąc, będzie wyliczana
jako iloczyn liczby dostarczonych posiłków dla pacjentów w ciągu miesiąca oraz wartości jed-
nego posiłku, których wartość została przedstawiona w ofercie, stanowiącej Załącznik nr 1 do
umowy.

2. Wystawiona faktura VAT musi określać rodzaj oraz ilość wydanych pełnych posiłków w okre-
sie jednego miesiąca kalendarzowego wraz z przypisanymi im cenami jednostkowymi.

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy prze-
lewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, która zostanie wysta-
wiona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego
na pisemnych, pod rygorem nieważności, dowodach dostawy. Za dzień zapłaty uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
5. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia poza

ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. 
6. Faktura VAT wskazana w ust. 2 w opisie musi zawierać numer umowy, do której zostaje wysta-

wiona.
7. Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać

cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub za-
wrzeć co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu  Cywilnego, w tym w
szczególności umów poręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się  do utrzymania  stałości  ceny usługi  przez 12 miesięcy od daty
podpisania umowy.

2. Cena brutto usługi wyżywienia w następnych latach może ulec zmianie o wskaźnik zmiany cen
żywności i napojów bezalkoholowych, ogłaszany przez GUS wyliczony w stosunku do roku
poprzedniego,  oraz  w  przypadku  zmiany  ustawowych  wysokości  podatku  VAT.  Powyższe
zmiany mogą być  dokonane jedynie  za zgodą obydwu stron w formie  aneksu do niniejszej
umowy.

3. Wykonawca chcący skorzystać z uprawnienia do zmiany cen, o którym mowa w ust. 2, składa
stosowny wniosek w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

4.  Zaakceptowana  przez  Zamawiającego  zmieniona  cena  określona  w  ust.  2  wchodzi  w  życie
z początkiem roku, którego dotyczy jednak nie wcześniej niż od początku następnego miesiąca po
podpisaniu aneksu.



§5

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, będące przedmiotem niniejszej umowy zgodnie
z  zapisami  umowy,  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz  złożoną  ofertą  z
dołożeniem najwyższej staranności i zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przygotowywania  zbiorczego  raportu  miesięcznego,
określającego  faktyczną  liczbę  wydanych  w  każdym  miesiącu  posiłków  stanowiącego,  po
uprzedniej  akceptacji  przez  osobę  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  podstawę  do
dokonywania rozliczeń z Zamawiającym.

3.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  wymaganą  prawem  decyzję  właściwego  Państwowego
Inspektora Sanitarnego,  o zatwierdzeniu  zakładu (obiektu)  do produkcji  żywności.  Miejscem
przygotowania posiłków jest ……………………………………….............................................

4.  Wykonawca ponosić  będzie  odpowiedzialność  prawną i  materialną  wobec organów kontroli
(Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, PIP, BHP) w zakresie wykonywanej usługi, w tym m.in.
w zakresie jakości produktów i przygotowanych posiłków, ich zgodności z obowiązującymi
normami oraz w zakresie wymagań higieniczno – sanitarnych, ze szczególnym uwzględnieniem
reżimów obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości świadczonych usług przez Wykonawcę,
w  tym  także  wglądu  do  protokołów  pokontrolnych  z  instytucji  zewnętrznych.  Kontrola
przeprowadzana będzie w obecności osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy.

6. Zamawiający ma prawo zweryfikować sposób i technologię realizacji przedmiotu umowy.
7. W razie niewłaściwego wykonywania usługi, Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne,

określone w umowie w §6.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli kaloryczności i gramatury i jakości posiłków na

każdym etapie dystrybucji. Kontrola przeprowadzana będzie w obecności osoby upoważnionej
ze strony Wykonawcy.

9.  Wykonawca,  do  przygotowywania  posiłków,  będzie  stosował  produkty  świeże,  pierwszego
gatunku, dopuszczone do stosowania w zbiorowym żywieniu.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania skarg i uwag wynikających z oceny jakości
posiłków dokonywanej przez pacjentów. Skargi i uwagi będą wpisywane przez pacjentów do
specjalnych zeszytów oddziałowych, które będę znajdowały się u pielęgniarek oddziałowych.
Wykonawca zobowiązany jest  raz  na tydzień  do zapoznawania  się  z  wpisami  w zeszytach,
potwierdzając je datą i podpisem. Na żądanie pielęgniarki oddziałowej Wykonawca ustosunkuje
się na piśmie do wpisanych skarg.

11.  Oceny  jakości  posiłków  oraz  przedstawiania  w  tym  zakresie  uwag  Wykonawcy  będzie
dokonywał również Pełnomocnik ds. jakości Zamawiającego.

12. Zapisy SIWZ i umowy należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające,
13.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  do  pełnej  wysokości  szkody  za  szkody  wywołane

swoim działaniem lub zaniechaniem wobec osób trzecich w tym pacjentów Zamawiającego. 

§6

1. Strony ustalają że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma 
prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

1) W przypadku nienależytego wykonania usługi, Zamawiający może naliczyć karę umowną,
za  każdy  przypadek,  a  w  szczególności  za  :  niedostarczenie  zamówionych  produktów,
dostarczenie produktów złej jakości lub niezgodnie ze złożonym zamówieniem, odmowy
poddania się kontroli,  Zamawiającego, stwierdzenia nieprzestrzegania reżimów sanitarnych
w wysokości  3% wartości  brutto  średniomiesięcznego  zamówienia  (  wyliczonego   z
ostatnich 3 m-cy).



2)  W  przypadku,  gdy   Zamawiający  albo  Wykonawca  odstąpi  od  umowy  z  powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % szacunkowej wartości
umowy.

3)  W  przypadku  gdy  Zamawiający  wypowie  umowę  ze  skutkiem  natychmiastowym  z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

2.  Realizacja  zapłaty kar umownych  naliczonych  przez Zamawiającego może nastąpić  poprzez
potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej
przez  niego  faktury,  na  co  Wykonawca  wyraża  zgodę  lub  kwotę  z  tytułu  naliczonej  kary
umownej  Wykonawca  ureguluje  na  wskazany  rachunek  bankowy  w  terminie  do  14  dni
kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania .

3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna Zamawiający będzie upoważniony do
dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach:
1) nie rozpoczęcia, opóźnienia rozpoczęcia przedmiotu umowy przez Wykonawcę dających

podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie będzie zrealizowa-
ny zgodnie z umową, zakończony w terminie określonym w umowie, z przyczyn za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności, zwalnia Za-
mawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
3) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie likwi-

dacji Wykonawcy.
3. Z prawa do odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie do 3 miesięcy od daty po-

wzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia na-

leżnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Jeżeli  Wykonawca  będzie  realizował  przedmiot  umowy  w  sposób  wadliwy  lub  sprzeczny

z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego termi-
nu może umowę rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym 

6. W przypadkach opisanych w ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 Wykonawcy przysługiwało będzie wynagro-
dzenie z tytułu wykonania części umowy.

§8

1. Wykonawca obowiązany jest, nie później, niż w dniu zawarcia niniejszej umowy, przedłożyć
ważną i  opłaconą polisę ubezpieczeniową obejmująca cały okres umowny wraz z ogólnymi
i szczególnymi warunkami ubezpieczenia dot. polisy OC z tytułu szkód, jakie może wyrządzić
Zamawiającemu  i  osobom  trzecim  w  związku  z  realizacją  przedmiotu  umowy  i  czynów
niedozwolonych popełnionych przez Wykonawcę (na kwotę min. 500.000,00 zł) załączonej do
oferty przetargowej.

2. W przypadku gdyby polisa kończyła się w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się
do  przedłożenia  Zamawiającemu  dokumentów  potwierdzających  zawarcie  kolejnych  umów
ubezpieczeń wraz z ogólnymi i szczególnymi warunkami oraz potwierdzeniem opłacenia polisy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed upływem
ważności  poprzedniej  umowy.  Powyższe  umowy  ubezpieczenia  muszą  zawierać  klauzulę



dotyczącą  należytego  wykonania  usługi  oraz  ryzyka  zakażenia  ze  strony  przewodu
pokarmowego i zatrucia pokarmowego.

3.  Zmiana  warunków  ubezpieczenia  wymagają  uzyskania  uprzedniej  pisemnej  zgody
Zamawiającego

§9

1. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, je-
żeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy
zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy
zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia
w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły
wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okolicz-
ności takie jak: klęska żywiołowa,  działania  wojenne, rebelie,  terroryzm,  rewolucja,
powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, nie zwią-
zane z realizacją umowy),

b) przedłużania  się  procedur  związanych  z  udzieleniem zamówienia  na  przedmiotową
usługę w ramach nowego postępowania 

c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie
wynikających  z  winy  Wykonawcy.  Termin  wykonania  umowy  ulega  odpowiednio
zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób
należyty. Zmiana terminu realizacji następuje o okres w którym wystąpiły wyżej wy-
mienione okoliczności warunkujące zmianę terminu wykonania umowy. 

2) Zmiany wynagrodzenia, w następstwie:
 a) zmiany stawki podatku od towarów i usług – (będącej skutkiem działań organów pań-

stwowych, ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług lub
wprowadzenie nowego podatku). W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie
ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu
umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wpro-
wadzających  stawkę podatku  od towarów i  usług  VAT oraz  do  części  przedmiotu
umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług
VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji
po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji,  Wykonawca zwraca
się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
– wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz datę, od
której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadnia-
jąca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku
VAT nie dotyczy Wykonawców którzy nie  są płatnikami podatku VAT,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź zmiany wysokości mini-
malnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówie-
nia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów
wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpo-
wiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź minimal-



nej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości
wynagrodzeń osób świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego mini-
malnego wynagrodzenia za pracę, bądź minimalnej stawki godzinowej z uwzględnie-
niem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wyna-
grodzenia.  Kwota odpowiadająca  wzrostowi  kosztu  Wykonawcy będzie  odnosić  się
wyłącznie  do  części  wynagrodzenia  pracowników  świadczących  usługi,  o  których
mowa w zdaniu poprzedzającym,  odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją umowy.  W przypadku zaistnienia opisanej
sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca
może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie,
wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której na-
stąpiła  bądź  nastąpi  zmiana  wysokości  kosztów  wykonania  umowy  uzasadniająca
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wyko-
nawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim za-
kresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: pisemne
zestawienie wynagrodzeń(zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących usługi,
wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio
związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakre-
sowi. Zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącznie jeżeli  zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa
wyłącznie  w przypadku  udowodnienia  przez  Wykonawcę,  że  wskazana  zmiana  ma
wpływ na koszty wykonania umowy. Zmiana ta może dotyczyć wyłącznie okresu po
01.01.2018 r.,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta
będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odnie-
sieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wyko-
nawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w
zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W
przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przy-
czyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodze-
nie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmia-
nie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów
wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wyko-
nawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z któ-
rych będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania
umowy, w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po
zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do
zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych/Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  w
części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim
wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagro-
dzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącz-
nie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wyko-



nawcę. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wyko-
nawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy,

d) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przy-
padku  Zamawiający  zapłaci  wynagrodzenie  z  tytułu  wykonania  części  przedmiotu
umowy.

e) w sytuacji, o której mowa w § 4 ust 2 umowy ,
3) Zmiany osoby/osób przy pomocy, której/ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. 
4) Zmiany,  rezygnacji,  bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w

zakresie nie przewidzianym w ofercie; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy do-
tyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych
w SIWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wy-
konawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postę-
powania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne do-
kumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym
wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane w SIWZ.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w
postanowieniach SIWZ (oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego).

5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożo-
nej oferty w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postano-
wień umowy do zaistniałego stanu prawnego.

6)  Zmiany  sposobu  ,  terminów,  miejsca   dostarczania  poszczególnych  posiłków
wynikających  ze  zmian  organizacyjnych  następujących  u  Zamawiającego  lub  innych
obiektywnych przesłanek.

7) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą
w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w SIWZ lub
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy
będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedzi-
czeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać wa-
runki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wyklucze-
nia wskazane w SIWZ. 

8) Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności warunkujących dokonanie
zmiany nazwy Wykonawcy.

3. Zmianie  podlegają  także  inne postanowienia  w stosunku do treści  oferty jeżeli  konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

1) Zmiana koordynatora ze strony Zamawiającego, w przypadku braku możliwości wykony-
wania wskazanych czynności przez tę osobę - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgło-
szenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

2) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,  zmiana da-
nych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pi-
semne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie i nie mogą
prowadzić do zmiany charakteru umowy.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze
Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany.
We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to



przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowied-
nich dokumentów.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nie-
ważności w drodze aneksu do umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrze-
żeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wy-
magane zawarcie aneksu do umowy. 

7.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

§11

Ewentualne  spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  miejscowo  właściwy  
dla siedziby Zamawiającego.

§13

Integralną częścią umowy jest:
Załącznik nr 1 - Oferta;

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

     ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
                



Załącznik nr 5
...............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

W imieniu  reprezentowanej  przeze  mnie  firmy …………………………. ,  oświadczam,  że  nie

podlegamy wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  spełniamy

warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami Rozdziału 6 i Rozdziału 7 SIWZ.

 

          .....................................................  …..........…..............................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej) (data i miejscowość)



Załącznik nr 6
  

...................................................
  ..................................................                                                                                         
  ...................................................
  ...................................................
    (nazwa i adres Wykonawcy)

  

WYKAZ  WYKONANYCH - WYKONYWANYCH DOSTAW 

Przystępując  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w trybie
przetargu nieograniczonego na  świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów w  imieniu
Wykonawcy  wskazanego  powyżej   przedstawiam  /  my,  wykaz  wykonanych,  wykonywanych
usług.

Lp.
Nazwa i adres

Zamawiającego/ Odbiorców
Wartość

(w zł brutto)

Opis
przedmiotu
zamówienia

Data wykonania

1.

2.

3.

………………………………..

(miejscowość i data)

                                                                       (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)



Załącznik nr 7
..........................................................
   (pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ 
osób, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował usługę

Lp.
Rola w realizacji

zamówienia
Imię i nazwisko wyznaczonej

osoby

Kwalifikacje zawodowe, zakres
wykonywanych czynności na

potwierdzenie warunku
udziału w postępowaniu

Podstawa
dysponowania

osobą

1. dietetyk

2. kucharz

3. kucharz

4. pomoc kuchenna

5. pomoc kuchenna

................................, dnia..............................                   .............................................................................
Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli

Wykonawcy upoważnionych do jego
reprezentowania



Załącznik nr 8



Załącznik nr 9



Załącznik nr 10
DOPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW

Oddział
Talerze
głębokie

Talerze
płaskie

Widelce Łyżki Noże Kubki
Kubki z

dzióbkiem
Cedzak Chochla

Mała
chochla

Łopatka
kuchenna

Wózek do
transportu
żywności

Garnki
metalowe 

/ 3l

Garnki
metalowe /

5l

Łyżki
małe

Talerzyk
i

deserowe

Nabierak z
cedzakiem 

Noże duże
do krojenia

Ginekologiczno-
Położniczy 
(Ginekologiczny)

20 20 10 10 10 15 5 1 1 1 10 1

Ginekologiczno-
Położniczy 
(Położniczy)

20 20 10 10 10 15 5 1 1 1 10 1

Pediatriyczny 20 20 20 20 20 20 10 1 1 2 10 1

Wewnętrzny 45 45 45 45 45 45 20 1 2 1 1 1 2 10 1 1

Chirurgiczny 20 20 20 20 10 20 5 1 3 1 1 10 1

Psychaitriyczny-
talerze i kubki 
tworzywa z 
atestem

20 20 20 20 5 20 5 1 1 1 10 1

Neurologiczny 20 20 20 20 10 20 5 1 1 1 10 1

Otolaryngologicz
ny

10 10 10 10 10 10 5 1 1 1 10 1

Rehabilitacji 
Neurologicznej I 
Ogólnoustrojowej

20 20 20 10 15 5 1 1 1 1 1 1 10 1

Oddział Terapii 
Uzależnień od 
Alkoholu

15 15 20 20 20 20 5 1 2 20 20 1

Zakład 
Opikuńczo-
Leczniczy

40 40 20 35 20 40 2 2 1 10 60 2 2



Załącznik nr 11
  

...................................................
  ..................................................                                                                                         
  ...................................................
  ...................................................
    (nazwa i adres Wykonawcy)

  

WYKAZ  POSIADANYCH POJAZDÓW PRZEZNACZONYCH 

DO PRZEWOZU ŻYWNOŚCI 

Przystępując  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w trybie
przetargu nieograniczonego na  świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów w  imieniu
Wykonawcy  wskazanego  powyżej   przedstawiam  /  my,  wykaz  posiadanych  pojazdów
przeznaczonych do przewozu żywności

Lp. Pojazd Dopuszczenie Sanepidu Nr rejestracyjny

1.

2.

………………………………..

(miejscowość i data)

                                                                       (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)


	Opis przedmiotu zamówienia
	Rozdział 11. Przygotowanie oferty
	Kryterium
	Rozdział 19. Tryb udzielania wyjaśnień

	§3
	§5
	§13
	§14
	ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
	Załącznik nr 5
	WYKAZ WYKONANYCH - WYKONYWANYCH DOSTAW
	Wartość
	WYKAZ POSIADANYCH POJAZDÓW PRZEZNACZONYCH
	DO PRZEWOZU ŻYWNOŚCI
	Dopuszczenie Sanepidu


