
            Zał. nr 3 do umowy 
                                                                                                                                                          nr ZP 1/2015:

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dotyczące przedmiotu umowy:
Usługa dostarczania całodobowych posiłków dla pacjentów hospitalizowanych 

w Szpitalu Powiatowym w Lesku  przy ul. Kochanowskiego 2
 w ilości około 45 260 osobodni żywienia pacjentów przez okres 12 miesięcy,  Wykonawca będzie realizował  usługi objęte 
przedmiotem zamówienia we własnych obiektach, z użyciem własnych  urządzeń, narzędzi, transportu i produktów oraz 
przy pomocy własnych wykwalifikowanych pracowników. Przygotowanie, gotowanie posiłków winno odbywać się według 
norm i zasad żywienia przypisanym Placówkom Służby Zdrowia z uwzględnieniem diet, ściśle wg potrzeb Zamawiającego 
oraz według systemu HACCP. Prowadzenia usługi żywienia zbiorowego w ochronie zdrowia z zachowaniem zasad dobrej 
praktyki higienicznej, zasad dobrej praktyki produkcyjnej. Dostarczane posiłki muszą być dostosowane do wymagań 
specjalistycznych diet lekarskich, przygotowywane zgodnie  z aktualnymi wytycznymi i zasadami żywienia Instytutu 
Żywności i Żywienia w  Warszawie oraz wykazem norm  dziennych racji pokarmowych dla zakładów służby zdrowia 
opracowanych przez Instytut oraz Zamawiającego szczególnie w zakresie wartości odżywczych, urozmaicenia, objętości i 
gramatury potraw. Dostarczania posiłków codziennie, własnym transportem, na swój koszt, samochodem przystosowanym 
do przewozu żywności posiadającym aktualną pozytywną opinię Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Produkcja i 
dystrybucja posiłków winna gwarantować bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne. Produkcja posiłków powinna 
odbywać się z surowców świeżych, najwyższej jakości, posiadających dokumenty dopuszczające je do spożywania, z 
zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych obowiązujących w szpitalach –  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zakres świadczenia usług :
1. Dostarczane posiłki na poszczególne oddziały muszą być zgodne ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
    - Wykonawca będzie realizował  usługi objęte przedmiotem zamówienia we własnych obiektach, z użyciem 
       własnych urządzeń, narzędzi, transportu i produktów oraz przy pomocy własnych pracowników – posiadające
       aktualną  pozytywną opinię Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.                                                      
     - przygotowanie, gotowanie posiłków według norm i zasad żywienia przypisanym Placówkom służby zdrowia
       z uwzględnieniem diet, ściśle wg potrzeb Zamawiającego oraz według systemu HACCP.
    - dostarczanie gotowych posiłków do Szpitala Powiatowego w Lesku,
    - odbieranie,  wywóz i utylizacja odpadów – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dzienne wyżywienie pacjenta składa się z trzech podstawowych posiłków tj. śniadania, obiadu i kolacji oraz
     diet leczniczych, odpowiednich do jednostki chorobowej: cukrzycowej, wątrobowej, wysokobiałkowej,
     wrzodowej,  miksowanej, indywidualnej, papkowatej, bezmlecznej, bezglutenowej.
     a) Rodzaje diet stosowanych u Zamawiającego:
          Przygotowane posiłki powinny uwzględniać diety stosowane u Zamawiającego oraz zgodne z zalecaniem
          lekarza: dieta ogólna – podstawowa, dieta łatwo strawna, małosolna – winna być prostą modyfikacją   
          żywienia podstawowego,  dieta „papka”,  wg technologii łatwo strawnej ( potrawy przetarte ), 
          dieta niskobiałkowa,- powinna ,zawierać produkty o niskiej zawartości białka, dieta bogato białkowa-
          powinna zawierać produkty wysokobiałkowe, dieta wątrobowa lekkostrawna/ zwiększona zawartość
          węglowodanów,  białkowa z ograniczoną  ilością tłuszczów, dieta żołądkowa ,wrzodowa, łatwo strawna z
          ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku, dieta cukrzycowa,  dieta kleikowa, dieta
          sonda ./pełnowartościowa 4 wariant, dieta płynna, dieta utajona / bez jarzyn ,mięsa/ 3 kolejne dni przed
          badaniem zleconym przez lekarza,  dieta n/cholesterolowa, lekkostrawna ograniczając produkty o
          zwiększonej zawartości cholesterolu/podroby,  żółtka jaj, tłuszcze ,słodycze, kurczak bez skóry/.
      b) Ilość diet średnia dzienna: ok. 124 porcji 
        c) ilości w sytuacjach kryzysowych 35 porcji
        d) ilości na Szpitalny Oddział Ratunkowy ok. 8 porcji ( +/- 2 posiłki ).
3. Diety cukrzycowe, wysokobiałkowe, miksowane i indywidualne posiłki należy dostarczać pięć razy
    dziennie (dodatkowo II śniadanie i podwieczorek).
4. W przypadku diety wrzodowej poresekcyjnej i diety cukrzycowej insulinowej posiłki należy dostarczać pięć
     razy dziennie (II śniadanie, podwieczorek, II kolacja)
5. Dostarczane posiłki muszą być urozmaicone pod względem:  barwy, smaku i zapachu, doboru produktów,
   o odpowiedniej konsystencji, posiłek powinien dawać poczucie sytości.
6. Dostarczone posiłki powinny zawierać dostateczną ilość składników energetycznych (węglowodanów i
     tłuszczów),  odpowiednią ilość pełnowartościowego białka, zachowując właściwy stosunek pomiędzy białkiem
     zwierzęcym a  roślinnym, a także właściwą ilość składników mineralnych i witamin.
7. W poszczególnych dietach i posiłkach „gramówki” będą zgodne z normą żywieniową.
8. Gorące posiłki będą dowożone na bieżąco wg potrzeb przedstawionych przez SPZOZ do punktów
    zlokalizowanych  na terenie szpitala przy ul. Kochanowskiego 2 do kuchenek oddziałowych w następujących
    godz. : I i II śniadanie: godzina ………. Obiad i podwieczorek: godzina ………, I kolacja  : godzina……….       
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9. Do transportu posiłków Zamawiający udostępni windę.
Do odbioru posiłków upoważnionymi są: dietetyczka i pielęgniarka dyżurna oddziału.
1.     Posiłki należy dostarczać w pojemnikach do tego celu przeznaczonych, szczelnie zamkniętych, utrzymujących stałą  

    temperaturę, np. termosach, kontenerach itp. 
1. Wózki do rozwożenia posiłków na oddziały zapewni Zamawiający, który odpowiada za utrzymaniem ich w czystości.
2. Odbiór opróżnionych pojemników i wózków z poszczególnych oddziałów odbywać się będzie po upływie 30-45 minut 

od chwili ich dostarczenia.
3. Jadłospisy bieżące ustalane będą przez Wykonawcę na 10 dni i na taki okres będą akceptowane przez Zamawiającego.
4. Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał prawo kontroli ilości i jakości dostarczanych na poszczególne oddziały 

posiłków.
5. W dni robocze do godziny ……. przedstawiciel Zamawiającego poda telefonicznie ilość zamawianych posiłków oraz 

rodzaje diet na następny dzień. Pisemne przekazanie zapotrzebowania nastąpi wraz z odbiorem pojemników i wózków 
po obiedzie.

6. Dla pacjentów nowo przybyłych zamawianie posiłków na dzień, w którym zostali przyjęci będzie realizowane wg 
następujących zasad:
 a) jeśli pacjent przybędzie przyjęty na oddział do godz. 10:30 otrzyma pełny zestaw obiadowy,
b) pacjent przybyły po godz. ………… otrzyma kolację. 

7. W dniach wolnych od pracy pielęgniarka dyżurna będzie informowała Wykonawcę telefonicznie o ilości dodatkowych 
posiłków oraz rodzajach diet.

8. Wykonawca zapewni stały nadzór w osobie dietetyka nad przygotowaniem posiłków. Do obowiązków dietetyka będzie 
należeć współpraca z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego w zakresie ustalania poszczególnych diet oraz 
cotygodniowa wizyta w oddziałach Szpitala.

9. Przy wykonywaniu i dostawie posiłków Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i 
sanitarno-epidemiologicznych, w szczególności przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych 
żywności i żywienia (tekst jednolity z 2005r. Dz. U.  z późn. zm.) oraz Rozporządzenia (WE) 2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L   z dnia 
30.04.2004r.)

10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzenie i przestrzeganie Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej 
(GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).

Zamawiający zastrzega sobie następujący sposób dostawy posiłków :
       a) potrawy gorące: dostawa w termosach, temperatura dostarczanych posiłków musi być  630C, przy czym 
           temperatura zup nie może być niższa niż 750C, a mięsa, ziemniaków i gotowanych jarzyn wyższa od 630C,
       b) potrawy zimne – wymagające zachowania warunków chłodniczych, takie jak wyroby garmażeryjne,
           wędliny i nabiał transportowane muszą być w szczelnie zamkniętych pojemnikach, przeznaczonych tylko 
          do tego celu, a temperatura potraw podczas transportu nie przekracza 40C (na krótki okres czasu może
          wzrosnąć do 70C),
       c) pieczywo musi być transportowane w zamkniętych pojemnikach,
       d) cukier i herbata oraz cytryny są dowożone raz w tygodniu w pojemnikach przeznaczonych dla tych
            produktów.
        f) samochód do przewozu posiłków posiada stosowne zezwolenie i jest prawidłowo oznakowany,
       g) konwojent (kierowca) dostarczający posiłki posiada aktualne badania lekarskie,  książeczkę zdrowia  i
           właściwą odzież roboczą ( firmową).     
Minimalna wymagana gramatura potraw 
 Norma (g) grup środków spożywczych- na osobę wg Podstaw naukowych opracowanych przez Instytut Żywienia i 
Żywności (norma dla chorych w szpitalu):
       - produkty zbożowe             -  240 g
       - mleko i przetwory       - 1150 g kalorie 2600 kcal                                                                  
       - jajka                                                     - 50 g białko ogółem 90 g                                                      
       - mięsa ,wędliny ,ryby                   - 200 g  białko zwierzęce 6g
       - masło ,śmietana                   -   40 g tłuszcze 95g                                                                      
       - inne tłuszcze                   -   20 g  węglowodany 345 g                                                                    
       - ziemniaki         - 400 g wapń 1100  mg                                                                  
       - owoce ,warzywa z vit, C         - 150 g witamina A 3067 jm
       - owoce i warzywa z karotenem         - 150 g  żelazo15 mg                                                                     
       - inne owoce i warzywa                    - 300 g  witamina B1 1,3  mg
       - strąkowe suche                    - 2 g witamina B2 2 mg
       - cukier i przetwory        -   80 g witamina c 60 mg 
       - zupy po 350g                                     –   zupy czyste 300g)
       - ryż, kasze, makarony po 100 g (do 2-giego dania / tylko do zup po 25g
       - ziemniaki - stare, młode po 350g                                                          
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       - drób, mięsa b/kości minimum po 100g, I gatunek - drób z /kością minimum po 300g (udka, kurczaki ) 
       - wędliny  dietetyczne od 40 do 50g (dodatki 25g)
       - pieczywo ( kobiety po 100g, mężczyźni 120 g; dodatki po 50g
       - masło -minimum po 10g (dodatki po 5g - mleko minimum 600g dziennie (śniadanie, kolacje)
       - surówki ,sałatki do 2-go dania od 100 do 150g
       - napoje (kawa, herbata, kakao) dla diet,   - napoje niesłodzone  - cukier osobno
       - pasty  różne /serowe, rybne, mieszane, mięsne itp. po 100 g. - ryby: smażone, gotowane 120g
       - dodatki ciepłe do obiadów, np. buraczki 200g, marchewka 170 g itp. 
W stosunku do oddziału dziecięcego powyższa gramatura winna być pomniejszona o 30%. 
Wobec czego  wartość  posiłków dla Oddziału Dziecięcego zmniejsza się o 30% . 
Nie dotyczy to II śniadania i podwieczorku.
Przez całodzienne wyżywienie rozumie się :
 I Śniadanie – zupa mleczna, pieczywo,/ w zależności od rodzaju diet / masło, dodatek wędlin, sery, jaja, pasty 
– mięsne ,rybne, itp./ kawa zbożowa z mlekiem lub kakao, herbata ,dodatek owoców lub warzyw /pomidor, sałata, 
         ogórek itp. /                                                                                                                                                                           
Dla diet cukrzycowych: napoje bez cukru / cukier osobno po 20g na osobę do posiłku /, pieczywo graham po 100g,/  na 
dodatki po 50g/, jajka -bez żółtek nadziewane pastami lub warzywami / dotyczy też n/cholesterolowych, wrzodowych          
Dla diet płynnych, papkowatych: zupy wzbogacone/żółtko, biszkoptami, masłem  lub mięsem/                                              
Sonda – zupy pełnowartościowe miksowane i przetarte do karmienia przez sondę  lub przetokę.                                              
Dodatek na 10.00 /cukrzycowe, diety wysokobiałkowe – kanapka  lub owoce /o niskiej zawartości cukru/ lub jogurty /dla 
cukrzycy  -jogurt naturalny/                                                                                                                                                           
Obiad – zupa ,II danie /mięsa 5 x w tygodniu / ryby–1x w tygodniu,/potrawy bez mięsa 1x w tygodniu/                                 
Dla diet cukrzycowych: zupy czyste ,napoje bez cukru / cukier osobno po 20g na osobę/, mięsa gotowane I gatunek  /bez 
sosów/                                                                                                                                                                                            
Diety płynne: zupy z mielonym mięsem / miksowane / Sonda - sposób przygotowana - jak przy śniadaniu              
Podwieczorek  na godz. 16:00 : /dla diet białkowych / jogurty lub kanapka z  produktem białkowym                                      
Kolacja- pieczywo ,masło dodatek /wędliny ,sery ,jajka, pasty ,sałatki itp. herbata,  /dodatkowo owoce lub warzywa /  diety 
– dodatkowo - zupy mleczne/                                                                               
Diety cukrzycowe: napoje ,pieczywo jak przy śniadaniu                                                                                                     
Diety płynne – papkowate : zupy wzbogacone /żółtkiem, masłem, biszkoptami,  lub mięsem                       
Dodatkowo /papki z twarożku, lub serek homo lub jogurt/   
Przez całodzienne wyżywienie dla dzieci  rozumie się :  
I  Śniadanie – zupa mleczna, pieczywo,/ w zależności od rodzaju diet / masło, dodatek wędlin, sery, jaja, pasty –
 mięsne ,rybne, itp./ kawa zbożowa z mlekiem lub kakao, herbata, dodatek owoców lub warzyw /pomidor, sałata, 
 ogórek itp. /    
Dla diet cukrzycowych: napoje bez cukru / cukier osobno po 20g na osobę do posiłku /, pieczywo graham po 100g,/ na 
dodatki po 50g/, jajka -bez żółtek nadziewane pastami lub warzywami / dotyczy też n/cholesterolowych, wrzodowych          
Dla diet płynnych, papkowatych: zupy wzbogacone/żółtko, biszkoptami, masłem  lub mięsem/                                              
Sonda – zupy pełnowartościowe miksowane i przetarte do karmienia przez sondę  lub przetokę.                                              
Dodatek na 10.00 /cukrzycowe, diety wysokobiałkowe – kanapka  lub owoce /o niskiej zawartości cukru/ lub jogurty /dla 
cukrzycy  -jogurt naturalny/     
II Śniadanie -  jogurt , kanapka, jabłko, drożdżówka itp.                                                                                                            
III  Obiad – zupa ,II danie /mięsa 5 x w tygodniu / ryby–1x w tygodniu,/potrawy bez mięsa 1x w tygodniu/                           
Dla diet cukrzycowych: zupy czyste ,napoje bez cukru / cukier osobno po 20g na osobę/, mięsa gotowane I gatunek  /bez 
sosów/                                                                                                                                                                                            
Diety płynne: zupy z mielonym mięsem / miksowane / Sonda - sposób przygotowana - jak przy śniadaniu              
IV Podwieczorek  na godz. 16:00 : / dla diet białkowych / jogurty lub kanapka z  produktem białkowym                                
V  Kolacja- pieczywo, masło dodatek /wędliny, sery, jajka, pasty, sałatki itp. herbata,  /dodatkowo owoce lub warzywa /  
diety – dodatkowo - zupy mleczne/                                                                               
Diety cukrzycowe: napoje, pieczywo jak przy śniadaniu                                                                                                     
Diety płynne – papkowate : zupy wzbogacone /żółtkiem, masłem, biszkoptami,  lub mięsem                       
Dodatkowo /papki z twarożku, lub serek homo lub jogurt/   

Warunki odnośnie przedmiotu zamówienia:
1. Usługi objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. : 
     -  przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (Dz.U. , poz. 1225 ), w 
         szczególności z zachowaniem zasad  systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).
      -  Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1974 r. w sprawie ustalenia racji 
         pokarmowych w całodziennym wyżywieniu określonych grup  ludności (Dz.U .M Z i O S poz.60, z póź. zm.) i 
         Normami Polskiego Instytutu Żywności i Żywienia, 
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      - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r w sprawie wymagań higieniczno sanitarnych w zakładach 
         produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze ( Dz.U. poz. 1096 z 2004 r z późn. zm.) 
      - Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek 
        żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego,
      - ustawą z dnia 30 października 2003 r.o zmianie ustawy o warunkach  zdrowotnych żywności i żywienia oraz 
         niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2003 r.  poz. 2020).
       - posiłki wg jadłospisu sporządzone muszą być na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
          z dnia 24.06.1974r. (Dz. U.  poz. 69 z dnia 25.09.1974r. w sprawie racji pokarmowych w całodziennym 
          wyżywieniu określonych grup ludności.  
       - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 
          względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.11.31.158)
        - Ustawie z dnia 27 lipca 2010r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010  poz. 914 wraz z 
           późniejszymi zmianami).
       - Zasadami systemu HACCP
2.  Wykonawca będzie przygotowywał i wydawał posiłki zachowując wymogi Sanitarno – Epidemiologiczne w
     zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie, zasady GMP,
     GHP, HACCP.                                                                                                                                                              
3. Posiłki dostarczane będą dwa razy dziennie według codziennego zamówienia składanego przez upoważnionego 

  przedstawiciela ze strony Zamawiającego. Zamówienie na dany dzień z wyszczególnieniem ilości posiłków i
  wykazem diet, zgłaszane będzie telefonicznie przez Dietetyka Szpitala Powiatowego w Lesku.

4.  Zamawiający będzie żądał badań na czystość mikrobiologiczną powierzchni, sprzętu oraz rąk personelu
     Wykonawcy każdorazowo w przypadku zatruć i zakażeń pokarmowych. Koszty tych badań pokrywa
     Wykonawca, który jest zobowiązany do dostarczania  wyników Zamawiającemu.   
5.  Wykonawca winien przedstawiać Zamawiającemu wszystkich wyników kontroli nadzoru sanitarnego w
     zakresie oceny jadłospisów i posiłków bezzwłocznie po ich uzyskaniu.                                                                                 
6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie:
     a) zgodności dostarczanych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym (tzw. gramówka ),
     b) podtrzymania temperatury posiłków,
c) jakości i ilości  sporządzania i dostarczania posiłków.
7. Ogólną kontrolę ze strony szpitala nad prawidłowością żywienia sprawować będzie osoba wskazana przez 
    Zamawiającego.  
8. Za wszelkie uchybienia ujawnione w trakcie przeprowadzanych kontroli, wynikające ze świadczonej usługi
    odpowiada Wykonawca. 
9. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy posiłków lub nie dostarczy odpowiedniej ilości posiłków do określonej w siwz
    i umowie godziny, Zamawiający ma prawo zamówić w trybie pilnym u innego dostawcy na koszt Wykonawcy.
10. Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do zachowania tajemnicy co do uzyskanych informacji w toku
      wykonywania umowy, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do naruszenia dóbr osobistych 
      Zamawiającego i przebywających w zakładzie pacjentów, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej
      przewidzianej w przepisach Kodeksu cywilnego. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się do
      przeszkolenia i uzyskania stosownego zobowiązania od swoich pracowników.
Wykonawca zobowiązany jest również :
    1. Przedstawiania jadłospisów osobie wskazanej przez Zamawiającego na kolejną dekadę najpóźniej na 10 dni 

  robocze przed terminem obowiązywania jadłospisu,                                                                               
    2. W zakresie transportu :
        - zapewnienia właściwej ochrony i temperatury oraz środkami transportu przystosowanego do przewozu tego
          typu towaru,
        - transportowania posiłków w szczelnie zamykanych pojemnikach, termoportach (które będą wnoszone na 
          oddziały i powinny spełniać wymagania pojemników wewnętrznych), zabezpieczonych na czas transportu
          w zamykanych pojemnikach zewnętrznych zabezpieczających przed zanieczyszczeniem,               
        - sukcesywnej wymiany uszkodzonych pojemników termoportów na fabrycznie nowe,
        - posiadać wymagane uprawnienia i pozwolenia na wykonywanie usługi wraz decyzją Państwowej Stacji 
          Sanitarno - Epidemiologicznej (kuchnia, środki  transportu),
    3. W zakresie przygotowania posiłków:

 - przygotowywania posiłków z zakupionych przez siebie produktów,                                                                                  
        - stosować się do sugestii i uwag Zamawiającego w zakresie planowania jadłospisów i doboru produktów,
        - powiadamiania  ze stosownym wyprzedzeniem o zmianach w jadłospisie,
        - na życzenie Zamawiającego wyliczyć diety pod względem składników odżywczych,
        - odpady pokonsumpcyjne zagospodaruje Wykonawca we własnym zakresie,
        - posiłki mają być urozmaicane, z uwzględnieniem sezonowości i tradycji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,        
        - użyte surowce winny być wysokiej jakości, bez dodatków preparatów zastępczych, preparatów
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          zwiększających objętość i innych,                                                                                                                                       
        - prowadzenie ewidencji wydawania posiłków z podziałem na oddziały, potwierdzanych każdorazowo
          imiennie przez osoby odbierające posiłki, oraz co miesięczne zestawienia ilości wydawanych posiłków z
          podziałem na oddział,
       - przechowywanie próbek kontrolnych. 
    4. Obowiązek dystrybucji posiłków do łóżek pacjentów leży po stronie Zamawiającego. Zamawiający
         wymaga, by przy dystrybucji posiłków w Szpitalu Powiatowym w Lesku obecny był przedstawiciel
        Wykonawcy koordynujący dostawę 
         posiłków do miejsc wyznaczonych na oddziałowych.  
    5. Wykonawca zapewni jednolity sposób umundurowania i oznakowania pracowników dostarczających posiłki
        do miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego. Ubrania ochronne pracowników powinny być czyste,
        spełniające zasady higieny. Pracownicy ci winni posiadać aktualne książeczki zdrowia dla celów sanitarno-
        epidemiologicznych.                                                                                                                                    
    6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji określonego zakresu
        usług,  jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności
        powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie ze względów ekonomicznych,
        organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego. 

Wykonawca: Zamawiający:
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