
Załącznik nr 1A do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa – catering ( przygotowanie i dostawa):
a) Całodziennego  wyżywienia  dla  pacjentów  szpitala  SP  ZOZ  w  Lesku  od  poniedziałku  do  niedzieli

uwzględniając także dni świąteczne ( Zamawiającego). 
b) Posiłek ciepły dla pacjentów w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym od poniedziałku do piątku  

 
I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie posiłków w kuchni Wykonawcy, zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2015r. Poz.  594 z
póżn. zm.).
Produkcja  i  dostarczenie  posiłków  musi  odbywać  się  z  sposób  zapewniający  wymagany  standard  sanitarno  –
epidemiologiczny oraz zgodny z wymogami Rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 2004 r. z póżń. zm.) oraz zgodnie z
Kodeksem Żywnościowym -  Codex Alimentarius  CAC/RCP 39-1993,  systemem HACCP  -  Hazard Analysis  and
Critical Control Points (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) oraz  wewnętrznymi przepisami
Zamawiającego. 
 II. ZASADY OGÓLNE
1. Szacunkowa średnia  ilość posiłków w okresie 12 miesięcy  – około 38 328 osobodni +/- 10%
2. Szacunkowa średnia dzienna ilość posiłków na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)- około 8 porcji (+/-2)
3. Szacunkowa średnia  ilość obiadów w okresie 12 miesięcy dla Dziennego Oddziału Psychiatrycznego
(od poniedziałku do piątku) – około 1008 osobodni
4. W przypadkach kryzysowych należy uwzględnić 35 porcji posiłków dla żołnierzy MSWiA.
5. Usługa żywieniowa pacjentów obejmować będzie:

a) Sporządzanie  posiłków  w  ilościach  hospitalizowanych  pacjentów  z  uwzględnieniem  przedstawionych  diet
zgodnie z zestawieniem żywnościowym przekazanym  przez Zamawiającego. 

b) Zaopatrzenie poszczególne kuchenki oddziałowe szpitala Zamawiającego w pojemniki plastikowe z pokrywami
na odpady pokonsumpcyjne o poj. 10 -  15  litrów w ilości  7szt. 

c) Zastosowanie dostawy posiłków w pojemnikach typu GN (z uszczelkami silikonowymi), umieszczonych  w
pojemnikach termoizolacyjnych ( wykonane ze spienionego polipropylenu lub z polipropyleny z grubą warstwą
izolacyjną  z  pianki  poliuretanowej)  Wykonawcy  do  wyznaczonych  kuchenek  oddziałowych  szpitala
Zamawiającego. 

d) Odbiór  pojemników  GN  oraz  pojemników  termoizolacyjnych  z  poszczególnych  kuchenek  oddziałowych
szpitala Zamawiającego. 

e) Mycie i dezynfekcja pojemników GN oraz pojemników termoizolacyjnych. 
f) Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z poszczególnych kuchenek oddziałowych szpitala Zamawiającego i ich

utylizacja.  Codzienna wymiana  pojemników  na odpady pokonsumpcyjne z  poszczególnych oddziałów,  po
każdorazowym odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych.

g) Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady pokonsumpcyjne.

6. Realizacja przedmiotu i zamówienia odbywać będzie się z uwzględnieniem diet i kaloryczności posiłków.

7. Wykonawca w cenie oferty powinien określić koszt poszczególnych posiłków( śniadanie, obiad, kolacja), które 
składają się na całodzienne wyżywienie wraz z przewidzianymi dodatkami dla poszczególnych diet. Koszt ten powinien
obejmować tzw. „wsad do kotła”, koszty transportu do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia w zakresie prowadzonej
działalności i ubezpieczenia w transporcie, oraz inne koszty jakie Wykonawca musi ponieść  z tytułu realizacji 
zamówienia. Ponadto Wykonawca powinien skalkulować cenę posiłków tak , aby obejmowała ona także dodatkowe 
posiłki dla wskazanych diet przez Zamawiającego:

• dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów, dieta bogatobiałkowa, dieta z ograniczeniem 
substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, dieta odżywcza, dieta ubogoenergetyczna,  dla 
pacjentek z oddziału położniczego oraz w razie konieczności (dodatkowo II śniadanie, podwieczorek i niekiedy 
II kolacja)  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli – przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego 
(wizji lokalnej) w miejscu produkcji posiłków stanu sanitarno – higienicznego kuchni i zaplecza kuchennego, kontrolę 
jakości i ilości wydawanych surowców z magazynu, uczestnictwo przy produkcji posiłków, ocenę ich jakości i 
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przygotowaniu do transportu. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania wymazów mikrobiologicznych w siedzibie Wykonawcy ze sprzętu
i urządzeń mechanicznych używanych w czasie produkcji potraw i przeprowadzi badanie na koszt Wykonawcy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na kaloryczność i składniki odżywcze z 
wybranego, całodziennego posiłku  przynajmniej dwa razy w ciągu trwania umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawa wglądu u Wykonawcy do dokumentacji dotyczącej rozchodów – „wsadu do 
kotła „ z każdego dnia dostawy posiłków.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawa wglądu u Wykonawcy do dokumentacji tj. HACCP, GMP i GHP, prowadzonych
rejestrów, protokołów pokontrolnych z Inspekcji Sanitarnej, podpisanych umów ( na odbiór odpadów 
pokonsumpcyjnych itp.)
13. Zamawiający ma prawo kontroli u Wykonawcy próbek żywnościowych (po 150g w jednym kawałku 
przechowywane przez okres co najmniej 72 godzin zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 17 kwietnia 2007r. Dz.U. Nr80 poz. 545 z póżń. zm).
 II. ZASADY ZAMAWIANIA POSIŁKÓW
1.Podstawą każdorazowej dostawy posiłków będzie zapotrzebowanie żywnościowe (załącznik nr 7 do umowy) 
przekazane pracownikowi Wykonawcy dostarczającemu posiłki przez Dietetyka/ Pielęgniarkę dyżurną.
2. W razie konieczności Zamawiający (Dietetyk/Pielęgniarka Dyżurna) może dokonać w dniu dostawy telefonicznej 
korekty zapotrzebowania pod względem ilości posiłków i rodzaju diet: 
śniadanie do godz.7.45
obiad do godz. 10.00
kolacja do godz. 11.30
Ilości posiłków będą skorygowane w zamówieniu ilościowym na dany dzień.
4. W soboty, niedziele, dni świąteczne  oraz dni ustawowo wolne od pracy ilość pacjentów (rodzaj diet)
 w danych oddziałach będzie zgłaszane telefonicznie przez Pielęgniarkę Dyżurną Oddziału.
5. Wykonawca oraz Zamawiający będzie prowadził dzienną ewidencję ilości posiłków z podziałem na oddziały, 
śniadanie, obiad, kolację. Zestawienie musi być potwierdzone przez Dietetyka/ Pielęgniarkę Dyżurną po zakończeniu 
każdego dnia i miesiąca (zestawienie zbiorcze).

 III. ZASADY DOSTAWY I TRANSPORTU POSIŁKÓW
1. Dostawa posiłków będzie odbywać się transportem Wykonawcy na jego ryzyko i koszt.

• Posiłki dowożone będą przez Wykonawcę do punktów zlokalizowanych na terenie szpitala przy ul. 
Kochanowskiego 2 do kuchenek oddziałowych w godzinach:

• Śniadanie (II śniadanie) do godz. 8.30
• Obiad (podwieczorek) i kolacja (II kolacja) do godz. 12.30
* proponowany termin jest przybliżony, Zamawiający uzgodni dogodny termin dla stron przed podpisaniem umowy

• Do transportu posiłków Zamawiający udostępni Wykonawcy wózki i windę. Zamawiający odpowiada za 
utrzymanie ich w czystości.

• Do odbioru posiłków na poszczególnych oddziałach odpowiedzialna jest Pielęgniarka Dyżurna 
Oddziału/Dietetyczka.

• Odbiór opróżnionych pojemników i wózków z poszczególnych oddziałów odbywać się będzie przez 
Wykonawcę po upływie 1 godziny od chwili ich dostarczenia na dany oddział.

2. Posiłki należy dostarczyć w opisanych termosach i pojemnikach GN o odpowiedniej konfiguracji  oraz 
w pojemnikach jednorazowego użytku, z atestem dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Zamawiający wymaga aby 
produkty i posiłki składające się na śniadanie i kolację ( pieczywo, dodatki do pieczywa) transportowane były w 
plastikowych zamykanych pojemnikach z atestem dopuszczenia do kontaktu z żywnością lub na tackach GN z 
pokrywami. Pojemniki nie mogą   być uszkodzone, popękane, brudne.
Wszystkie posiłki powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, skażeniem oraz utratą temperatury 
(przewożone w pojemnikach termoizolacyjnych). Pojemniki  powinny być oznakowane w taki sposób, aby łatwo można
je było dostarczyć na poszczególne oddziały, a posiłki w pojemnikach jednorazowego użytku oznakowane/opisane 
odpowiednio dla poszczególnych  diet np. dieta bezglutenowa, bogatobiałkowa, papkowata, sonda itp..
3.Pojemniki transportowe powinny gwarantować szczelne zamknięcie i utrzymanie właściwej temperatury, określonej 
w pkt. 9. Uszkodzone i nieszczelne pojemniki będą na bieżąco wymieniane przez Wykonawcę. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru pojemników GN i innych pojemników transportowych z terenu szpitala, 
niezwłocznie po zakończeniu dystrybucji na oddziałach oraz ich mycia i dezynfekcji odpowiednim środkiem 
dezynfekcyjnym o szerokim działaniu ( B, V, F, Tbc), zakwalifikowanym do dezynfekcji powierzchni mających kontakt
z żywnością zgodnie z procedurami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Nie dopuszcza się zmywania pojemników i 
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naczyń transportowych Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu procedury 
mycia i dezynfekcji niezwłocznie po podpisaniu umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na każdy oddział szpitala 
Zamawiającego.

6. Termosy, pojemniki GN, pojemniki termoizolacyjne należy oznakować danymi ułatwiającymi identyfikację i szybkie 
rozdysponowanie posiłków: nazwa oddziału, nazwa diety, data zapakowania, podpis.
7. Za dystrybucję posiłków wewnątrz oddziałów ( z kuchenki oddziałowej do łóżka pacjenta ) odpowiedzialny jest 
Zamawiający.
8. Każda dostawa posiłków będzie kontrolowana przez dietetyka lub osoby wyznaczone przez  Zamawiającego.
Kontrola będzie obejmowała między innymi:

─ ocenę higieny środka transportu, opakowań, termosów, pojemników GN,
─ ocenę higieny osoby odpowiedzialnej  za  dystrybucję  posiłków (osoba ubrana we właściwą odzież roboczą

zakupioną przez Wykonawcę  , posiada aktualne badania do kontaktu z żywnością)
─   oceną organoleptyczną posiłków,
─   kontrolę zgodności dostawy z jadłospisem,
─   kontrolę gramatury posiłków, ilości posiłków oraz ich jakości
─   kontrolę temperatury posiłków w momencie dostarczania do punktu odbioru

Pracownik Wykonawcy dostarczający posiłki jest zobowiązany do uczestniczenia w czasie kontroli dostawy i złożenia
podpisu na karcie kontroli.
9. Temperatura posiłków w momencie dostawy powinna wynosić:

─ dla zup – co najmniej 75ºC 
─ dla II dań ( mięso, sos, ziemniaki, ryż, kasze itp.)- 70ºC nie niższa niż 65ºC
─ sałatki, surówki, sosy  oraz inne potrawy serwowane na zimno – 4ºC

10.Wykonawca zobowiązany jest  do codziennego  dostarczenia na poszczególne oddziały pojemników  na odpady 
pokonsumpcyjne przeznaczone do utylizacji, a następnie  do odbioru od Zamawiającego tych odpadów. Pojemniki  o 
pojemności  10-15 litrów powinny być zamykane i wykonane z materiału umożliwiającego ich mycie i dezynfekcję. 
Wykonawca zobowiązany jest do  mycia i dezynfekcji pojemników na odpady pokonsumpcyjne odpowiednim środkiem
dezynfekcyjnym o szerokim spektrum działania, chyba że dostarczone pojemniki będą jednorazowego użytku. 
Wykonawca posiada podpisaną umowę z firmą, która odbiera odpady pokonsumpcyjne. Zamawiający zastrzega sobie 
prawa wglądu do ww. umowy i dokumentów potwierdzających odbiór odpadów pokonsumpcyjnych przy każdorazowej 
kontroli przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu procedury 
mycia i dezynfekcji pojemników na odpady pokonsumpcyjne niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do codziennego odbioru odpadów pokonsumpcyjnych.
11.Naczynia i sprzęt transportowy ( GN, pojemniki termoizolacyjne) mają być czyste, bez uszkodzeń, bez znaczących 
zmian fizycznych mających bezpośredni wpływ na zagrożenia epidemiologiczne. 
12. Wykonawca gwarantuje, że pojemniki GN oraz pojemniki termoizolacyjne będą szczelnie zamknięte, tak aby 
podczas transportu posiłki płynne nie uległy rozlaniu.
13. Naczynia GN, w których będą transportowane posiłki płynne gorące typu zupa, kawa zbożowa, kompot, mają być 
wyposażone w ruchome  uchwyty.
14.Wykonawca zabezpieczy pojedyncze naczynia GN, przewożone w pojemniku termoizolacyjnym w taki sposób, aby
nie uległy one przewróceniu się.
15. Pojemniki jednorazowego użytku z pojedynczymi porcjami diet mają być opisane w sposób umożliwiający szybką
ich identyfikację: oddział-dieta ( np. SOR-dieta ubogoresztkowa, niskobiałkowa, bezglutenowa).
16. W przypadku zanieczyszczonych bądź uszkodzonych pojemników termoizolacyjnych lub GN Zamawiający na 
prawo odmówić przyjęcia posiłków, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowej partii posiłków w 
czasie jaki zadeklarował przy podpisaniu umowy (max 1 godzina od zgłoszenia reklamacji). 
W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo dokonać zakupu posiłków na koszt Wykonawcy.
17. Jadłospisy dzienne należy dostarczyć  na każdy oddział przy śniadaniu. Jadłospis ma obejmować: 

• datę, nazwę oddziału
• wykaz wszystkich zamawianych diet wg nomenklatury Zamawiającego, z podaniem dokładnej nazwy potraw 

(surowców), gramatury potraw, nazwy producenta  użytego surowca, zawartości tłuszczów
• potrawy zawarte w jadłospisie dla poszczególnych diet zawierają gramatury użytego surowca do przygotowania

każdej składowej potrawy z uwzględnieniem wartości energetycznej, zawartości tłuszczu, kwasów 
tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka, soli zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów 
środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29z pózn. zm.)/rozporządzeniem (WE) nr 1169/2011

• wykaz alergenów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 
października 2011 r. (zał. Nr 8)

• Przedstawione jadłospisy powinny być opatrzone podpisem osoby sporządzającej oraz pieczęcią. 
• Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzania ewentualnych zmian zgłaszanych przez Zamawiającego 

dotyczących jadłospisów, sposobu żywienia w czasie trwania umowy, które mogą wynikać z  wprowadzonych 
przepisów, rozporządzeń, dyrektyw , czy potrzeb wewnętrznych Zamawiającego.

Jadłospisy dekadowe przygotowywane są na 14 dni z zgodnie z zasadami podanymi w zał. nr 1A do SIWZ
Gramatura danego posiłku ma być zgodna z wagą podaną w jadłospisie (gramatura potrawy podana po obróbce 
termicznej). Zakwestionowane posiłki będą podlegać zwrotowi i wymianie na koszt Wykonawcy.
18.Wszystkie produkty do przygotowania posiłków zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. 

19. Dowóz posiłków przez Wykonawcę do Zamawiającego odbywać się będzie w następujący sposób:
Śniadanie:
pieczywo krojone -  dostarczone w pojemnikach zamkniętych, w workach foliowych, zabezpieczone w taki sposób, 
aby nie doszło do uszkodzenia, zniszczenia, zanieczyszczenia i skażenia opakowania oraz pieczywa, osobno na każdy 
oddział,
masło po porcjowane– w pojemnikach plastikowych z pokrywami z atestem dopuszczenia do kontaktu z żywnością 
lub tackach GN z pokrywami, zabezpieczone przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem lub skażeniem, osobno na każdy 
oddział,  
dodatki do pieczywa wymagających krojenia -  ( wędliny, sery topione lub ser  żółty, itp.) w pojemnikach z 
pokrywami z atestem dopuszczenia do kontaktu z żywnością lub tackach GN z pokrywami, zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i skażeniem, po porcjowane indywidualnie dla każdego pacjenta wg zamówienia, w 
taki sposób, aby możliwa była kontrola wagi każdej porcji z osobna na każdy oddział. Wykonawca dostarczy do każdej 
dostawy etykiety z datą przydatności do spożycia użytych produktów (wędliny, twaróg, ser żółty itp.),
dodatek warzywny (pomidor, sałata, rzodkiewka, ogórek, papryka, kalarepa, marchewka itp.) w pojemnikach z 
pokrywami z atestem dopuszczenia do kontaktu z żywnością lub tackach GN z pokrywami, zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i skażeniem, po porcjowane indywidualnie dla każdego pacjenta wg zamówienia, w 
taki sposób, aby możliwa była kontrola wagi każdej porcji z osobna, 
dżemy, powidła, marmolada, miód w opakowaniach  po 25g, lub oryginalnie zamkniętych pojemnikach, wyliczone 
wagowo na każdy oddział osobno ( Zamawiający nie dopuszcza innych opakowań zastępczych np. pojemników typu 
GN lub pojemników jednorazowego użytku), 
twaróg, pasty do pieczywa wykonane przez Wykonawcę - po porcjowane w pojemnikach jednorazowego użytku,  z 
atestem dopuszczenia do kontaktu z żywnością,  dla każdego pacjenta, na każdy oddział osobno, opisane datą 
produkcji/wykonania/pakowania, 
pasztet drobiowy , paprykarz itp. –w oryginalnie zamkniętych pojemnikach (z uchwytem umożliwiającym otwarcie 
puszki), wyliczone wagowo na każdy oddział osobno (Zamawiający nie dopuszcza innych opakowań zastępczych np. 
pojemników GN lub pojemników jednorazowego użytku),
rosołki, zupy mleczne -  w pojemnikach  typu GN z uszczelką silikonową, 
kawa zbożowa , kompot-  w termosach nierdzewnych (cateringowych) z kranikiem lub pojemnikach GN o 
odpowiedniej pojemności.
Obiad:
w pojemnikach typu  GN o odpowiedniej konfiguracji dla każdej potrawy, z uszczelkami silikonowymi. Pojemniki z 
gotowym posiłkiem będą zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zanieczyszczeniem i skażeniem oraz utratą
temperatury (pojemniki termoizolacyjne). 
Podwieczorek:
posiłki typu kisiel, budyń i galaretki w pojemnikach jednorazowego użytku, z  atestem dopuszczenia do kontaktu z 
żywnością,  o odpowiedniej pojemności, opisane datą wykonania, owoce w pojemnikach GN lub innych z atestem 
dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Soki, napoje mleczne, jogurty i serki homogenizowane- w oryginalnie 
zamkniętych pojemnikach( wszystkie posiłki będą przewożone w pojemnikach termoizolacyjnych) zabezpieczone przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, skażeniem, osobno na każdy oddział.
Kolacja 
pieczywo krojone -  dostarczone w pojemnikach zamkniętych, w workach foliowych, zabezpieczone w taki sposób, 
aby nie doszło do uszkodzenia, zniszczenia, zanieczyszczenia i skażenia opakowania oraz pieczywa, osobno na każdy, 
oddział,
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masło po porcjowane – w pojemnikach plastikowych z pokrywami z atestem dopuszczenia do kontaktu z żywnością 
lub tackach GN z pokrywami, zabezpieczonych przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem lub skażeniem, osobno na 
każdy oddział,  
dodatki do pieczywa wymagających krojenia -  ( wędliny, sery topione lub ser  żółty, itp.) w pojemnikach z 
pokrywami z atestem dopuszczenia do kontaktu z żywnością lub tackach GN z pokrywami, zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i skażeniem, po porcjowane indywidualnie dla każdego pacjenta wg zamówienia, w 
taki sposób, aby możliwa była kontrola wagi każdej porcji z osobna na każdy oddział. Wykonawca dostarczy do każdej 
dostawy etykiety z datą przydatności do spożycia użytych produktów (wędliny, twaróg, ser żółty itp.),

dżemy, powidła, marmolada, miód w opakowaniach  po 25g, lub oryginalnie zamkniętych pojemnikach, wyliczone 
wagowo na każdy oddział osobno ( Zamawiający nie dopuszcza innych opakowań zastępczych np. pojemników typu 
GN lub pojemników jednorazowego użytku), 
twaróg, pasty do pieczywa wykonane przez Wykonawcę - po porcjowane w pojemnikach jednorazowego użytku dla 
każdego pacjenta, na każdy oddział osobno, opisane datą produkcji/wykonania/pakowania, 
pasztet drobiowy , paprykarz itp. –w oryginalnie zamkniętych pojemnikach ( z uchwytem umożliwiającym otwarcie 
puszki), wyliczone wagowo na każdy oddział osobno ( Zamawiający nie dopuszcza innych opakowań zastępczych np. 
pojemników GN lub pojemników jednorazowego użytku)
dodatek warzywny (pomidor, sałata, rzodkiewka, ogórek, papryka, kalarepa, marchewka itp.) w pojemnikach z 
pokrywami z atestem dopuszczenia do kontaktu z żywnością lub tackach GN z pokrywami, zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i skażeniem, po porcjowane indywidualnie dla każdego pacjenta wg zamówienia, w 
taki sposób, aby możliwa była kontrola wagi każdej porcji z osobna, 
rosołki, zupy mleczne -  w pojemnikach  typu GN z uszczelką silikonową 
herbata expresowa, cytryna, cukier sypki - herbata będzie dostarczana codziennie w ilości zgodnej z 
zapotrzebowaniem na każdy oddział lub w razie potrzeby na każdą prośbę Zamawiającego, cytryna w ilości 
proporcjonalnej do ilości zamówienia, cukier do śniadanie i kolacji odpowiednio rozważony na każdy oddział lub w 
saszetkach. 

Zamawiający zastrzega sobie, aby Wykonawca dostarczał codziennie na oddział dziecięcy i oddział wewnętrzny
rezerwę posiłków w formie kolacji (w pojemnikach nadających się do kontaktu z żywnością, odpowiednio opisanych). 
Ilość rezerwy na oddziale dziecięcym to 4 porcje (bułka pszenna, masło, dodatek do bułki), rezerwa na oddziale 
wewnętrznym 4 porcje (z uwzględnieniem produktów jak przy diecie łatwostrawnej z ograniczeniem łatwo 
przyswajalnych węglowodanów).
Niewykorzystana rezerwa zwracana jest przez Zamawiającego -Wykonawcy następnego dnia przy śniadaniu. 
Koszty wykorzystanych rezerw wkalkulowane są w cenę całodziennego wyżywienia.

20. Dostarczanie oraz dystrybucja na poszczególne oddziały przygotowanych przez Wykonawcę posiłków 
całodziennych zgodnie ze zleconą dietą w ilości około 39 336 osobodni +/- 10% rocznie. 

21. Poszczególne posiłki pod względem wartości „wsadu do kotła” będą rozliczane zgodnie z poniższym schematem:
 - śniadanie 25% wartości posiłku całodziennego,
 - obiad 55% wartości posiłku całodziennego,
 - kolacja 20 % wartości posiłku całodziennego

22. Wykonawca zapewni dostawę posiłków w naczyniach jednorazowego użytku dla wszystkich diet o zmiennej 
konsystencji (śniadanie, obiad, kolacja), dla pacjentów z dietą łatwostrawną z ograniczeniem tłuszczu 
(wątrobowa, trzustkowa), z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, z dietą 
bogatobiałkowa, ubogoenergetycznmą, ubogoresztkową,  oraz innych diet specjalnych na prośbę 
Zamawiającego.

23. Wykonawca zapewni, że sprzęt do transportu ( pojemniki termoizolacyjne, GN i inne) użyczony Zamawiającemu,
nie będzie wykorzystywany na potrzeby dostaw posiłków do innych odbiorców.  
24. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia etykiety lub kserokopi etykiety produktów użytych do 
przygotowania posiłków np. wędliny, serów żółtych, twarogowych,  wyrobów garmażeryjnych itp.
IV. ZASADY PLANOWANIA POSIŁKÓW
1. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem dziennej racji pokarmowej, wartości kalorycznej oraz
zawartości składników odżywczych określonych przez Instytut Żywności i Żywienia    (wydawnictwo „Zasady 
prawidłowego żywienia chorych w szpitalach”  Warszawa 2011r. oraz" Normy żywienia dla populacji polskiej - 
nowelizacja" Redaktor naukowy prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz)  z uwzględnieniem  diet stosowanych w szpitalu 
Zamawiającego  oraz zaleceń lekarzy Zamawiającego.
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Wszystkie posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normami wg Instytutu Żywności 
i Żywienia , jak również z przepisami prawa w zakresie higieny żywienia tj.

─ Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie higieny produktów żywnościowych

─ Codex Alimentarius ( Kodeks Żywnościowy) CAC/RCP 39-1993
─ Ustawy z dnia  25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z  2015 

poz. 594 z póżn. zm.)
─ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. Dz.U. Nr 80 poz. 545 z póżń. zm w sprawie 

pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego,
─ systemem HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych 

Punktów kontroli)
─ oraz wewnętrznymi przepisami zamawiającego

 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 14 - dniowych jadłospisów dekadowych . Jadłospis na dany okres 
powinien być przedstawiony Dietetykowi Szpitalnemu Zamawiającego z co najmniej czterodniowym wyprzedzeniem w
celu weryfikacji oraz zatwierdzenia jadłospisów do realizacji. Wymagania dotyczące jadłospisu jak w pkt. 17.
3.Dietetyk Zamawiającego ma prawo do wniesienia poprawek w zaproponowanym jadłospisie w przypadku, gdy nie
będzie on spełniał zasad prawidłowego żywienia i nie będzie zgodny z przedstawioną w pkt. VI zawartością posiłków.
W tym przypadku Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ciągu dwóch dni nowej wersji jadłospisu, uwzględniając
zgłoszone poprawki.
4. Wykonawca zapewni, iż będzie produkował posiłki z naturalnych produktów metodą tradycyjną nie używając
produktów  typu  instant,  produktów  seropodobnych  typu  kostka  topiona,  półproduktów  oraz  gotowych
produktów obiadowych typu pierogi mrożone, pulpety, gołąbki,  ziemniaki pure itp. 
5. W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku funkcjonują następujące oddziały:

1) Oddział Dziecięcy
2) Oddział Wewnętrzny
3) Oddział Ginekologiczno - Położniczo- Noworodkowy
4) Oddział Chirurgiczny z Pododdział Urazowo- Ortopedyczny
5) Oddział Rehabilitacyjny
6) Szpitalny Oddział Ratunkowy
7) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
8) Dzienny Oddział Psychiatryczny

V. RODZAJE DIET STOSOWANYCH W SZPITALU W LESKU:
1.  Nomenklatura oraz charakterystyka diet obowiązujących w szpitalu w Lesku:
I.DIETA OGÓLNA -PODSTAWOWA

ZASTOSOWANIE DIETY:  osoby nie wymagające leczenia dietetycznego 

ZASADA DIETY: 
Dieta podstawowa powinna spełniać zalecenia racjonalnego żywienia ludzi zdrowych, tzn.: być zbilansowana 
pod względem kalorycznym oraz odżywczym. Jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu, utrzymania należnej masy ciała i zachowania zdrowia. Codzienna racja pokarmowa winna 
dostarczać wszystkich niezbędnych składników, które spełniają trzy funkcje w organizmie: 

• budulcową (białko, składniki mineralne) – dostarczają budulca do tworzenia, odbudowy lub utrzymania tkanek
• energetyczną (węglowodany, tłuszcze) – służą jako „paliwo” dostarczające energii 
•  regulującą (witaminy, składniki mineralne) – pomagają regulować procesy zachodzące w ustroju

 Dieta podstawowa powinna dostarczać składniki odżywcze w następujących proporcjach: 
• Białko ok. 14 – 16 % energii 
• Tłuszcze ok. 28-30 % energii 
• Węglowodany ok. 54-56 % energii 

ZAŁOŻENIA DLA DIETY PODSTAWOWEJ: 
Energia 2200-2300 kcal 
Białko ogółem 80-85g 
Tłuszcz 70-77g 
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Kwasy tłuszczowe nasycone 20-23g
Węglowodany przyswajalne 280-310g 
Cukry 99g
Błonnik pokarmowy 27-40g 
Sól 4,0 g
Sód 1500mg
Wapń 0,9g 
Żelazo 17mg 
Witamina A (ekw. retinolu) 900 g 
Witamina B1 1,8mg
 Witamina B2 2,2mg 
Witamina C 70mg

Dzienna racja pokarmowa produktów spożywczych na 2300kcal wyrażona w gramach dla diety
podstawowej:

                  

SPOSOBY PRZYGOTOWYWANIA POTRAW: 
• gotowanie w wodzie i na parze 
•  duszenie 
• pieczenie w rękawie, folii aluminiowej, pergaminie lub naczyniu żaroodpornym 
• smażenie w niewielkiej ilości tłuszczu 

Wskazane jest spożywanie przez pacjentów 4–5 posiłków o mniejszej objętości w celu wyeliminowania 
objawów pełności i wzdęć. Do smażenia używamy olejów bogatych w niezbędne nienasycone kwasy 
tłuszczowe (olej rzepakowy, oliwa z oliwek).

DIETA POWINNA BYĆ: 
• urozmaicona 
• pełnowartościowa 
• smacznie przyrządzona 
• atrakcyjnie zestawiona kolorystycznie

Dieta podstawowa dzieci:
Od 1-3 lat – pokarmy w postaci stałej i przetartej 
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Od 3-10 lat- według zasad i norm żywienia
Dzieci starsze- według zasad i norm żywienia

II.DIET ŁATWOSTRAWNA 2200KCAL
ZASTOSOWANIE DIETY: 

• schorzenia układu pokarmowego (tj. w stanach zapalnych błony śluzowej żołądka i jelit, 
w nadmiernej pobudliwości jelita grubego, w nowotworach jelita cienkiego, w wyrównanych chorobach nerek i 
dróg moczowych)

• w chorobach płuc
• w osłabieniu
• niewydolności krążenia
•  ludzie w podeszłym wieku 
•  przy wysokiej temperaturze 

ZASADA DIETY: 

Dieta łatwostrawna jest prostą modyfikacją żywienia podstawowego. Różnica między żywieniem 
podstawowym (normalnym) a łatwostrawnym polega przede wszystkim na tym, że wyklucza się z diety 
produkty i potrawy ciężkostrawne, zawierające stosunkowo dużo błonnika, wzdymające, przesiąknięte 
tłuszczem, które pozostają długo w żołądku, a także ostre przyprawy. Poza tym do sporządzenia potraw 
dobiera się odpowiednie techniki kulinarne pozwalające uzyskać produkty i potrawy łatwiejsze do strawienia, 
co nie jest konieczne w żywieniu podstawowym. Niektóre produkty są tradycyjnie ograniczane w diecie 
łatwostrawnej np. kapusta, cebula, ogórki gdyż większość chorych źle toleruje. Niektórzy chorzy dobrze je 
znoszą, dlatego należy w pewnym, możliwym do wykonania stopniu indywidualizować i ograniczać jedynie 
te produkty, które rzeczywiście nie są tolerowane. 
Posiłki należy podawać 3 razy dziennie ( śniadanie, obiad, kolacja). Wyjątek stanowi oddział ginekologiczno-
położniczy dodatkowo należy przygotować podwieczorek.
Ilość błonnika (ok. 24g błonnika pokarmowego) wyrażonego we włóknie surowym wynosi 7g. Tłuszcz łatwo 
przyswajalny- masło, masło roślinne, śmietankę- dodaje się do potrawy po jej sporządzeniu.
Zamawiający dopuszcza się łączenia diet np. dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu, dieta łatwo 
strawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, dieta łatwo strawna o 
zmienionej konsystencji, dieta łatwo strawna bogatobiałkowa, dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych 
węglowodanów z ograniczeniem tłuszczu itp.

BŁONNIK W DIECIE MOŻNA ZREDUKOWAĆ LUB UCZYNIĆ GO MNIEJ DRAŻNIĄCYM 
POPRZEZ: 

• dobór młodych delikatnych warzyw i dobrze dojrzałych owoców 
• usunięcie pestek i skórki z owoców i warzyw 
• oddzielenie części warzywa zawierającego znaczne ilości włókna strukturalnego, np. ze szparagów, kalarepy 

itp. 
• gotowanie lub sparzenie, które zmiękcza błonnik 
• przecieranie przez sito lub ścieranie na tarce 

SPOSOBY PRZYGOTOWYWANIA POTRAW: 

• Gotowanie w wodzie i na parze. 
•  Duszenie bez tłuszczu. 
• Pieczenie w rękawie, folii aluminiowej, pergaminie lub w naczyniu żaroodpornym.
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PRODUKTY I POTRAWY ZALECANE, ZALECANE W OGRANICZONEJ ILOŚCI 
I NIEWSKAZANE:
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PRODUKTY I POTRAWY ZALECANE, ZALECANE W OGRANICZONEJ ILOŚCI 
I NIEWSKAZANE:

PROD
UKTY I POTRAWY ZALECANE, ZALECANE W OGRANIC

DIETA Z OGRANICZENIEM ŁATWOPRZYSWAJALNYCH WĘGLOWODANÓW

PODSTAWOWE ZASADY DIETY: 
• Żywienie osób z cukrzycą opiera się na zasadach prozdrowotnego żywienia osób zdrowych

CELE LECZENIA DIETETYCZNEGO: 
• Dostarczenie odpowiedniej ilości energii oraz składników pokarmowych potrzebnych do 

prawidłowego funkcjonowania organizmu 
• Osiągnięcie należnej masy ciała i utrzymanie jej na prawidłowym poziomie 
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• Normalizacja wskaźników metabolicznych (glikemia, HbA1c, lipidy, inne) 
• Zapobieganie wczesnym i późnym powikłaniom cukrzycowym 

ZASTOSOWANIE DIETY: 
• pacjenci ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 1,2 
• pacjenci ze stanem przedcukrzycowym (nieprawidłową glikemią na czczo lub nieprawidłową tolerancją glukozy)

 ZALECENIA ŻYWIENIOWE: 
• kaloryczność diety na poziomie 2200kcal ( w sytuacjach wyjątkowych kaloryczność ustalana jest 

indywidualnie do potrzeb pacjenta), składniki odżywcze powinny pokrywać zapotrzebowanie 
energetyczne w następujących proporcjach: 

1. węglowodany 45-50%, 
2. tłuszcze 30-35%
3. białka 15-20% 

• należy stosować produkty spożywcze nieprzetworzone, bogate w błonnik: chleb z mąki z grubego 
przemiału, z dodatkiem otrąb i nasion, grube kasze, makaron z mąki razowej, ryż niełuskany, 
gruboziarniste kasze z produktów skrobiowych 

• warzyw nie należy rozgotowywać, mają wówczas wysoki indeks glikemiczny (szybko podwyższają 
poziom cukru we krwi) 

• w celu uzyskania niskiego indeksu glikemicznego, posiłek powinien zawierać węglowodany złożone, 
białko i tłuszcz 

• należy ograniczyć produkty będące źródłem cukrów prostych: owoce, soki owocowe, mleko oraz 
produkty zawierające sacharozę: cukier, miód, dżemy ,słodycze, słodzone napoje, ciasta, słodkie desery

•  należy ograniczyć produkty bogate w tłuszcze pochodzenia zwierzęcego na korzyść tłuszczów 
roślinnych 

• należy ograniczyć spożycie soli kuchennej 
•  dieta ta wymaga 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) lub 6 posiłków 

dziennie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, II kolacja)  -zgodnie z zamówieniem 
lub zaleceniem lekarza.

SPOSOBY PRZYGOTOWYWANIA POTRAW: 

• gotowanie w wodzie i na parze 
•  pieczenie w rękawie, folii aluminiowej, pergaminie lub naczyniu żaroodpornym 
•  Duszenie
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PRODUKTY I POTRAWY ZALECANE, DOZWOLONE W UMIARKOWANYCH ILOŚCIACH
ORAZ NIEWSKAZANE
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III. DIETA ŁATWOSTRAWNA Z OGRANICZENIEM TŁUSZCZU                                     

ZASTOSOWANIE DIETY:

• w ostrym i przewlekłym zapaleniu wątroby
• w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki
• w przewlekłym zapaleniu pęcherzyka i dróg żółciowych
• w kamicy żółciowej / pęcherzykowej i przewodowej /
• w okresie zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

ZADANIA DIETY I JEJ CHARAKTERYSTYKA:
Dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu powinna dostarczać organizmowi wszystkich niezbędnych 
składników odżywczych, a jej wartość energetyczna powinna zapewnić utrzymanie należnej wagi ciała
W tej diecie tłuszcz jest ograniczony do 45-50 g na dobę
Jest to więc tłuszcz zawarty w mleku, mięsie, wędlinach oraz tłuszcz dodany do pieczywa 
i potraw. Ograniczenie tłuszczu jest konieczne ze względu na upośledzone jego trawienie 
i wchłanianie w w/w jednostkach chorobowych.
Tłuszcze, które można stosować w tej diecie to świeże masło i tłuszcze roślinne : olej sojowy i słonecznikowy
oraz oliwa z oliwek.
Całkowicie wyklucza się tłuszcze zwierzęce takie jak : słonina, smalec, boczek, a z tłuszczów roślinnych: 
margaryny.

Całodzienne pożywienie, którego przeciętna wartość energetyczna wynosi :

2 200 kcal zawiera :
• 45-50 g tłuszczu co stanowi 18 – 20 % energii
• 90 – 100 g białka co stanowi 16 – 18 % energii
• 340 – 360 g węglowodanów co stanowi 62- 66 % energii

W powyższej diecie eliminuje się produkty wzdymające i trudno strawne.
Ilość błonnika jest ograniczona – wykluczone jest pieczywo razowe, a inne produkty
zawierające błonnik jak warzywa i owoce są podawane wyłącznie w postaci gotowanej.

PROPOZYCJE POTRAW NA POSZCZEGÓLNE POSIŁKI
ŚNIADANIA

Zupy mleczne / mleko z ograniczoną ilością tłuszczu /, kawa zbożowa lub herbata z mlekiem
/ o ile mleko jest dobrze tolerowane/.
Napój do śniadania stanowić może herbata z cytryną, napój z dzikiej róży. Pieczywo
mieszane / za wyjątkiem razowego /, masło świeże w ograniczonej ilości. Białkowym
dodatkiem do pieczywa może być chudy twarogowy ser, chuda dobra gatunkowo wędlina,
upieczona w folii cielęcina, dżem lub miód.
Wskazane jest do posiłku podawać warzywa lub owoce.
Np. delikatne liście zielonej sałaty, pomidor bez skórki, pieczone w piekarniku, lub gotowane na parze jabłko.
Na drugie śniadanie można podać sok owocowy, sok pomidorowy, biszkopt na białkach jaj,
twaróg z pieczonym jabłkiem.

OBIADY
Zupy z dozwolonych produktów bez śmietany, na słabych wywarach mięsnych.
Dania mięsne, półmięsne , szczególną uwagę należy zwrócić na dania rybne.
Ziemniaki z wody, ziemniaki puree, ryż lub kasza gotowane na sypko, drobny makaron,
warzywa gotowane, delikatne liście sałaty z oliwą z oliwek, pomidor
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bez skórki.

KOLACJE
W miarę możliwości potrawa gotowana / kurczak, indyk duszone w jarzynach /,
Risotto z mięsem i warzywami.
Napój jak przy śniadaniu.
Pożądany jest dodatek warzywa, owocu lub soku z owoców lub warzyw
W diecie z ograniczoną ilością tłuszczu nie stosuje się całych jaj, a tylko białko jaja, dlatego
zup i sosów , lanego ciasta, potraw półmięsnych dodaje się tylko białka jajek. Nie stosuje się
także śmietanki, dlatego albo się je wyklucza z potraw , albo zastępuje odtłuszczonym
mlekiem z proszku. W związku z ograniczeniem tłuszczu w diecie i upośledzonym jej wchłanianiu 
dostarczanie i wykorzystanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach może być niedostateczne.
Przy wyborze warzyw należy zwracać uwagę na konieczność uwzględnienia w jadłospisach
warzyw bogatych w karoten / prowitaminę A /. Wskazane jest podawanie posiłków małych objętościowo.

PRODUKTY I POTRAWY DOZWOLONE I PRZECIWSKAZANE
W DIECIE ŁATWO STRAWNEJ Z OGRANICZENIEM TŁUSZCZU
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IV. DIETA ŁATWOSTRAWNA Z OGRANICZENIEM SUBSTANCJI POBUDZAJĄCYCH 
WYDZIELANIE SOKU ŻOŁADKOWEGO

Zastosowanie: 
• przeznaczona dla chorych cierpiących na wrzody żołądka i dwunastnicy 
• w przewlekłym nadkwaśnym nieżycie żołądka
• 15efleks żołądkowo-przełykowy
• może być czasem stosowana (po niewielkiej modyfikacji) w innych jednostkach 

chorobowych, jeśli lekarz uzna tą dietę za wskazaną 
Zasada diety: 

• wyeliminowanie z diety potraw i produktów pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, jak: 
(potrawy smażone na tłuszczu, tłuste sosy na zasmażkach, mocne wywary mięsne lub 
z kości, wywary z silnie aromatycznych warzyw, kawa naturalna, mocna herbata i napoje 

            gazowane, potrawy słone i pikantne, mięso i ryby marynowane lub wędzone. 
• dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości składników odżywczych i energetycznych 
• niedrażnienie chemiczne, mechaniczne, termiczne, błony śluzowej żołądka
• oszczędzanie chorego narządu
• planuje się ją w oparciu o prawidłowo zestawioną całodzienną rację pokarmową dla diety 

łatwo strawnej wprowadzając niezbędne modyfikacje dotyczące poszczególnych etapów 
            choroby 
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• przestrzeganie higieny żywienia (mniejsza objętość posiłków, większa ilość posiłków – nawet do 6 
dziennie, regularne spożywanie oraz odpowiednia temperatura posiłków). 

Zapotrzebowanie energetyczne 2200- 2300kcal
Białko 16% 
Tłuszcze 31,5%
Węglowodany 52,5%
Wartość energetyczna i odżywcza diety 
Energia kcal 2200 
Białko ogółem  80 – 85 g
Białko zwierzęce  65 g
Tłuszcze  75 g
Węglowodany  300 – 320g 
Błonnik (włókno surowe)  7g 
Błonnik (włókno pokarmowe) 21g
Wapń  1g 
Żelazo  15 mg

Produkty i potrawy zalecane, zalecane w ograniczonej ilości i niewskazane
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V. DIETA BOGATOBIAŁKOWA
ZADANIA DIETY I JEJ CHARAKTERYSTYKA

• dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości białka o wysokiej wartości odżywczej, przede 
wszystkim dla celów anabolicznych takich jak : budowa, odbudowa komórek i tkanek ustroju, 
tworzenie białka ciał odpornościowych, enzymów, hormonów. 

Dieta ta bogata jest głównie w produkty obfitujące w białko pochodzenia zwierzęcego: mleko, sery, jaja, 
mięso , ryby i ich przetwory.
Dieta bogatobiałkowa powinna zawierać znaczną ilość produktów stanowiących skoncentrowane źródło 
pełnowartościowego białka :
- mleko i jego przetwory - mleko, jogurty, kefir, biały ser
- jaja na miękko
- chude gatunki mięs : cielęcina, młoda wołowina
- chudy drób
- chude ryby : dorsz, sandacz, leszcz
- chude wędliny : szynka, polędwica, kiełbasa szynkowa

W celu zwiększenia zawartości białka w diecie , można wzbogacić potrawy w produkty
bogatobiałkowe : np. mleko i jego przetwory, białko jaja. Produkty te można
stosować do zaprawiania zup i sosów, oraz jako dodatek do napojów mlecznych, deserów,
ziemniaków puree oraz jako dodatek do innych potraw.
Dieta bogatobiałkowa podstawowa jak i jej modyfikacje powinny posiadać cechy diety
łatwostrawnej.
Przy diecie bogatobiałkowej należy uwzględnić dodatkowo II śniadanie i podwieczorek.

Całodzienne zapotrzebowanie energetyczne

Białka 20%
Tłuszcze 28%
Węglowodany 52%
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POTRAWY I PRODUKTY DOZWOLONE I PRZECIWSKAZANE W DIECIE
BOGATOBIAŁKOWEJ

VI.

Dieta niskobiałkowa 
Dieta stosowana w chorobach nerek i wątroby przebiegających z niewydolnością tych narządów
- stosowanie produktów o zmniejszonej zawartości białka, w tym pieczywo niskobiałkowe
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VII. DIETA O ZMIENIONEJ KONSYSTENCJI
Najczęściej stosowanymi dietami o zmienionej konsystencji są :

• Dieta płynna
• Dieta płynna wzmocniona
• Dieta papkowata
• Dieta do żywienia przez sondę, zgłębnik, przetokę

Dieta papkowata oraz płynna, do żywienia przez zgłębnik – 2400-2800kcal. W diecie papkowatej  i  płynnej 
zestawienie posiłków jak w diecie łatwostrawnej, trzy posiłki o konsystencji papkowatej lub płynnej. Dieta płynna 
wzmocniona wzbogacona w żółtko, masło, białe mięso mielone, sok owocowy, jogurt, serek homo itp. Do żywienia 
przez sondę i PEG według receptury zawartej w książce „System dietetyczny dla zakładów służby zdrowia” oraz 
według zleceń Zamawiającego.
Wszystkie diety papkowate i płynne dostarczone będą w pojemnikach jednorazowych nadających się do podgrzania w 
kuchence mikrofalowej. Ponadto w skład diety płynnej  wchodzą tzw. diety ścisłe, oparte na żywieniu kleikiem 
ryżowym, sucharkami i herbatą (expresowa), które ujęte są w zamówieniu. Dla diety do żywienia przez zgłębnik 
( sonda) przygotowywany będzie homogenat ( na 500ml - wywar z jarzyn -300 g, mięso białe mielone 130g, kleik 
ryżowy – 10g, glukozą- 25g, olej – 15g, wszystkie produkty zmiksowane i przetarte przez sitko), ilości podawane będą 
w litrach.

DIETA PŁYNNA
Zastosowanie :
Dietę płynną stosuje się w przypadkach, w których chory nie toleruje pożywienia / nudności, wymioty, brak 
łaknienia, biegunka / a także w innych przypadkach wg wskazań lekarza.
Głównym zadaniem diety płynnej jest złagodzenie pragnienia i dostarczenie niezbędnej ilości płynów.
W skład diety płynnej wchodzą : płyny obojętne - niegazowana woda mineralna, napar z
rumianku, słaba herbata bez cukru.
W skład diety płynnej może również wchodzić lekko osłodzona herbata, kleik
Słaba kawa zbożowa z niewielką ilością odtłuszczonego mleka, odtłuszczony rosół, wywar z jarzyn.
PRZYGOTOWANIE POTRAW I POSIŁKÓW DLA DIETY PŁYNNEJ
WZMOCNIONEJ
Surowce używane do przygotowania potraw powinny być zawsze bardzo świeże i możliwie 
z najwyższych gatunków.
Produkty roślinne bogate w błonnik wymagają rozgotowania i przetarcia.
Wszystkie potrawy muszą mieć konsystencję płynną.
Pieczywo podaje się rozmoczone w mleku, herbacie, kawie zbożowej.
Kasza manna może być ugotowana na mleku lub na wywarze mięsnym, jarzynowym. Inne
kasze i dodatki do zup mlecznych i obiadowych muszą być rozgotowane, przetarte .
Sery białe, twarogowe należy miksować z mlekiem lub z dodatkiem słodkiej śmietanki.
Mięso gotowane, dokładnie zmielone lub miksowanie najlepiej łączyć z rosołami. Jeśli rosoły
z diety są wykluczone mięso dodaje się do wywarów z jarzyn, do przetartej zupy
ziemniaczanej, zupy jarzynowej.
Ziemniaki i wszystkie dozwolone warzywa podaje się gotowane i przetarte najczęściej w
formie zup.
Warzywa i owoce surowe są dozwolone tylko w formie soku lub rozcieńczonego przecieru.
Przyprawy tylko łagodne w ograniczonych ilościach : sól, cukier, sok z cytryny, sok
pomidorowy, koper zielony, wanilia, cynamon.
Modyfikacja diety płynnej wzmocnionej polega na zmianie wartości energetycznej diety /
zwiększenie – zmniejszenie wartości energetycznej,
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Zwiększenie – zmniejszenie jakiegoś składnika odżywczego w diecie w zależności od
wskazań lekarza lub zastosowaniu odpowiednio dobranej indywidualnej diety mając na
względzie technologię sporządzania potraw obowiązującą w diecie płynnej.

DIETA PAPKOWATA
Dieta papkowata wartością energetyczną i zawartością składników odżywczych nie różni się od diety łatwo 
strawnej.
Dieta papkowata stanowi prostą modyfikację diety łatwo strawnej polegającą jedynie na tym,
że produkty i potrawy w diecie papkowatej podawane są w takiej formie, że nie wymagają gryzienia.
W związku z tym zaleca się podawać :
- Pieczywo miękkie, delikatne i pozbawione skórki, w miarę potrzeby namoczone w mleku,
lub w herbacie
- Kasze , kluski, makarony drobne, dobrze ugotowane
- Jaja na miękko lub jajecznica sporządzona na parze
- Mięso, drób i ryby gotowane , mielone lub miksowane
- Wędliny zmielone i przygotowane w formie past
- Warzywa i ziemniaki ugotowane do całkowitej miękkości. Mogą być podawane w formie przetartej jako 
puree, dokładnie posiekane, lub zmielone na maszynce.
- Owoce gotowane w formie kompotu, gotowane i przetarte jako przecier, mus, napój, sok.

DIETA O ZMIENIONEJ KONSYSTENCJI- PRZEZ ZGŁĘBNIK LUB PRZETOKĘ

Zastosowanie:
• u chorych nieprzytomnych
• u chorych z zaburzeniami połykania na tle neurologicznym
• w niektórych chorobach jamy ustnej
• po oparzeniach jamy ustnej, przełyku, żołądka
• w nowotworach przełyku, wpustu żołądka
• w niedrożności górnej części przewodu pokarmowego

Cel:
Dostarczenie odpowiedniej ilości energii i wszystkich niezbędnych składników odżywczych 

1. Dieta musi mieć odpowiednią konsystencję, aby nie wystąpiły trudności w jej podawaniu (pokarm 
musi swobodnie przechodzić przez zgłębnik)

2. Dieta musi być dobrze tolerowana przez chorego
3. Nie może dawać uczucia pełności, bólu i wzdęcia brzucha, wywoływać nudności, wymioty, biegunki, 

zaparcia
4. Diety z produktów spożywczych mogą być wzbogacone w składniki odżywcze przez połączenie ich z 

gotowymi dietami przemysłowymi
5. Coraz częściej stosuje się do żywienia przez zgłębnik gotowe diety przemysłowe (występują w 

postaci płynnej lub sproszkowanej i łączone są z wodą lub mlekiem)
6. W pierwszych dniach pacjent otrzymuje posiłki co 1h przez całą dobę, w równych- małych 

objętościowo porcjach.
7. Przy dobrej tolerancji pokarmu poddaje się 6 porcji co 4 godziny.
8. Temperatura posiłków 30-37°C

VIII. DIETY ELIMINUJĄCE SKŁADNIKI NIETOLEROWANE PRZEZ ORGANIZM

Dieta bezmleczna
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• Polega na czasowym lub stałym usunięciu z dotychczasowej diety, mleka i przetworów mlecznych 
oraz produktów zawierających w swoim składzie białko mleka: serwatkę, kazeinę, bądź tych 
produktów które zawierają nawet śladowe ilości mleka.

• W miejsce eliminowanych produktów należy wprowadzić inne o równoważonych wartościach 
odżywczych 

• Prawidłowo zbilansowana dieta bezmleczna zabezpiecza ilościowo i jakościowo zapotrzebowanie 
organizmu na energię i wszystkie składniki pokarmowe

• Dieta bezmleczna nie może prowadzić do wystąpienia jakichkolwiek niedoborów pokarmowych. 

W diecie tej powinny być uwzględnione produkty wchodzące w skład potraw, które mogą stanowić 
uzupełnienie puli wapnia:

• warzywa - brokuły, fasolka szparagowa, buraki, włoszczyzna
• owoce - maliny, pomarańcze, mandarynki
• suche strączkowe - fasola, groch, soczewica, soja
• produkty zbożowe - kaszki bezmleczne zbożowo-owocowe przeznaczone dla dzieci wzbogacone 

w wapń, kasza gryczana, kasza jęczmienna, ryż brązowy
• jaja – np. żółtko kurze, przepiórcze
• ryby - szprotki, sardynki (w tym szkielet ryb)
• inne produkty - orzechy laskowe, migdały, mak.

Dieta bezglutenowa
• Polega na czasowym lub stałym usunięciu z dotychczasowej diety produktów bogatych 

w gluten ,bądź tych produktów które zawierają nawet śladowe jego ilości
• W miejsce eliminowanych produktów należy wprowadzić inne o równoważonych wartościach 

odżywczych 
• Prawidłowo zbilansowana dieta bezlutenowa zabezpiecza ilościowo i jakościowo zapotrzebowanie 

organizmu na energię i wszystkie składniki pokarmowe
• Dieta bezglutenowa nie może prowadzić do wystąpienia jakichkolwiek niedoborów pokarmowych. 
• Należy stosować produkty z symbolem Przekreślonego Kłosa ( produkty bezglutenowe)

IX. Dieta ubogoenergetyczna

Stosowana przy redukcji masy ciała u osób z otyłością i nadwagą. Dieta ustalana jest indywidualnie 1000 – 1800kcal.
Chory otrzymuje 3- 5 posiłków dziennie śniadanie ( II śniadanie), obiad (podwieczorek), kolacja (II kolacja) .

X. Dieta biegunkowa- schemat diety:

Schemat diety biegunkowej
Dzień : I

Śniadanie I:

Śniadanie II:

Obiad:

Podwieczorek:

kolacja:

Kleik ryżowy na wodzie, 

tarte jabłko, herbata

chudy rosołek z ryżem, mięso mielone z kurczaka 

kisiel 

marchewka puree z mielonym mięsem z kurczaka, herbata

Dzień : II

Śniadanie I: Kleik ryżowy na wodzie z tartym jabłkiem,  kakao na wodzie lekko osłodzone
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Śniadanie II:

Obiad:

Podwieczorek:

kolacja:

sucharek rozmoczony w herbacie

chudy rosołek z ryżem ,białe mięso mielone, marchewka  puree, ziemniaki  puree, 
herbata 
kisiel 

herbata , bułeczka z dżemem 

Dzień: III

Śniadanie I:

Śniadanie II:

Obiad:

Podwieczorek:

kolacja:

Bułka z masłem i polędwicą/ dżemem/ miodem/ twarogiem, kakao na wodzie lekko 
osłodzone

bułka z serkiem homo, herbata

bulion z ryżem, filet z kurczaka gotowany,  sos koperkowy,  marchew puree, ziemniaki 
puree, herbata

jabłko pieczone

bułka z twarogiem/dżemem/miodem, napój z soku jabłkowego i mięty

Dzień: IV

Śniadanie I:

Śniadanie II:

Obiad:

Podwieczorek:

kolacja:

Bułka z masłem i polędwicą, dżemem, miodem, twarogiem, herbata

bułka z masłem i bananem, herbata

zupa jarzynowa z ziemniakami, ryż na sypko, filet gotowany, sos koperkowy, warzywa 
gotowane ( marchewka, buraki)
kasza manna na mleku z kakao/ jabłko pieczone

kanapka z masłem i szynką, herbata

Dla diet biegunkowych dodatkowo chrupki kukurydziane/płatki kukurydziane  na prośbę Zamawiającego. 
XI. Dieta bogatoresztkowa
Jest modyfikacją żywienia racjonalnego i polega na zwiększeniu podaży błonnika pokarmowego.
XII. Inne diety indywidualne – według zgłoszonego zapotrzebowania lub  wg zlecenia lekarza.

1. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie opracowania jadłospisów zawiera zał Nr 1A,1B,1C

2.  Zamawiający dopuszcza wystąpienie  innych diet  niż  wymienione -w przypadku specjalnych zaleceń lekarskich,
wtedy ustalenia następują pomiędzy dietetykiem Zamawiającego, a dietetykiem Wykonawcy. 

VI. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PLANOWANIA JADŁOSPISÓW

1. W jadłospisach 14 dniowych  należy uwzględnić:

1) 8 razy : zupa + drugie danie + potrawa mięsna + sałatka, surówka w/g diet + ziemniaki lub kasza,
        makaron, ryż, w tym :

a) 4 razy zupa + drugie danie + potrawa mięsna (sztuka mięsa – mięso nie mielone nie rozdrobnione np.: kotlet 
panierowany, bitka, udko, pieczeń itp)+ sałatka, surówka w/g diet + ziemniaki lub kasza, makaron, ryż,

b) 4 razy zupa + drugie danie + potrawa mięsna (mięso rozdrobnione, mielone np.: gulasz mięsny , potrawka 
mięsna , kotlet mielony mięsny , pulpet mięsny  itp) + sałatka, surówka w/g diet + ziemniaki lub kasza, 
makaron, ryż,

2) 2 razy:  zupa + drugie danie z potrawą półmięsną np.: bigos, fasolka po bretońsku, makaron z sosem bolońskim,
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łazanki, kluski z mięsem, pierogi z mięsem, gołąbki, kotlet mielone z mięsa/ryb i warzyw, wątróbka z drobiu z 
ryżem, leczo, itp) + surówka lub sałatka wg diety,

3) 2 razy zupa + drugie danie bezmięsne np.: budynie z kasz i warzyw, kotlety z warzyw, jaj,  knedle, 
kluski/kopytka z sosem, makaron z twarogiem, naleśniki z twarogiem/dżemem, racuchy z jabłkiem, krokiety z 
kapustą, pieczarkami,pierogi z serem, pierogi leniwe itp) + surówka lub sałatka wg diety,

4) 2  razy: zupa+  drugie  danie z potrawą rybną (ryba panierowana, gotowana, kotlet z ryby, pulpet z ryby) w 
formie smażonej, gotowanej + sałatka, surówka wg diety +  ziemniaki    

 Diety dla dzieci:  jw. –  ( w jadłospisach należy uwzględnić potrawy skierowane dla dzieci, należy wyłączyć
potrawy tj. wątróbkę, bigos, fasolka po bretońsku i zastąpić innymi potrawami). 

2. W dietach muszą być uwzględnione następujące posiłki:
1) śniadania:  zupa  mleczna  (tylko  dla  wybranych  diet),  pieczywo,  masło,  dodatek  białkowy i  warzywny do

pieczywa, kawa zbożowa/ kakao i herbata 
2) obiady  dwudaniowe  zawierające:  zupę, drugie danie (  w ciągu 14 dni minimum 8 razy porcja mięsa, w tym 4 

razy w kawałkach w postaci nie zmielonej, sztuka mięsa), 4 razy porcja mięsa rozdrobniona, 2 razy porcja  
ryby, 2 razy danie półmięsne, 2 razy danie bezmięsne +  dodatek warzywny: surówka lub sałatka (gotowana lub 
surowa) + dodatek skrobiowy (ziemniak, ryż, kasza itp.), kompot,

3)  kolacje: pieczywo, masło, dodatek białkowy i warzywny do pieczywa, herbata,
4)  dodatkowo dla wybranych diet   II śniadanie, podwieczorek, II kolacja,
5)  jeśli diety wymagają innego dodatkowego posiłku niż wymienione, będzie on uwzględniony w cenie 

odpowiedniego posiłku głównego dla diety,
6)  Śniadanie ( i II śniadanie) dostarczone będzie rano do godziny 8:30, podwieczorek i kolacja razem z obiadem 

do godziny 12:30. Posiłek nocny (II kolacja np. dla diety cukrzycowej) dostarczany będzie razem z obiadem, w 
opakowaniach jednorazowych, opisanych.

3. Posiłki będące przedmiotem zamówienia muszą charakteryzować się wysoką jakością, posiadać właściwe walory 
smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę. Ponadto posiłki powinny być urozmaicone przy równoczesnym 
zapewnieniu sezonowości produktów oraz potraw świątecznych.
4. Wykonawca zapewni niezbędne dodatki żywieniowe do diet specjalnych w postaci rosołków, kleików z produktów 
zbożowych ( z kaszy manny, jęczmiennej, ryżu, płatków owsianych itp.), galaretek, kisieli, budyni itp. Ilości te będą 
wynikały z zapotrzebowania ilościowego na daną dietę, a ich koszt ma być wliczony w cenę całodziennego 
wyżywienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w sposób trwały daty produkcji na wyprodukowanych kisielach, 
galaretkach, budyniach, sałatkach, pastach ( jako dodatek do śniadania czy kolacji).
6. W jadłospisach należy uwzględnić różnorodność doboru produktów, potraw, technik kulinarnych oraz sezonowość 
warzyw i owoców.
7. W czasie świąt Zamawiający oczekuje przygotowania potraw świątecznych wywodzących się z tradycyjnej kuchni 
polskiej.
8. W jadłospisach należy uwzględnić masło o zawartości 82% tłuszczu bez dodatków oleju roślinnego. Zamawiający 
nie wyraża zgody na zastosowanie w posiłkach produktów masłopodobnych oraz margaryn typu mix. 
9. Do przygotowania zupy mlecznej, kawy zbożowej stosować mleko o zawartości 2% tłuszczu.
10. Wędliny o niższej jakości typu mielonka, parówka, pasztet nie należy uwzględniać w jadłospisie  częściej niż 3 razy 
w ciągu  14 dni.
11. Pieczywo – bułki kanapkowe , chleb pszenno żytni, razowy lub graham  (świeże), opatrzone  terminem daty do 
spożycia,  należy dostarczać pokrojone i  zapakowane w foli. Chleb graham dla diabetyków bez zawartości karmelu 
( skład pieczywa powinien znajdować się na etykiecie).
12. Diety płynne, papkowate i sondy, powinny być  dostarczane w osobnych opakowaniach  jednorazowych nadających 
się do  podgrzania w kuchence mikrofalowej dla każdego pacjenta. 
13. Zamawiający nie wyraża zgody  na planowanie dla diety z ograniczeniem łatwoprzyswajalnych węglowodanów zup
mlecznych do śniadania, dań obiadowych w postaci pierogów na słodko, klusek na parze, kopytek oraz innych potraw o
wysokim indeksie glikemicznym. 
14. Zamawiający nie wyraża zgody na użycie mięsa garmażeryjnego mielonego  w planowaniu jadłospisów. 
Zamawiający nie wyraża zgody na użycie do produkcji potraw,  mięsa oddzielonego mechanicznie ze względu na niską 
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wartość odżywczą oraz dużą zawartość tłuszczu. 
15. W potrawach tzw. półmięsnych,  w których powszechnie stosowane jest mięso mielone Zamawiający nie dopuszcza 
stosowania mięsa garmażeryjnego. 

16. Zamawiający nie wyraża zgody na planowanie w jadłospisach produktów seropodobnych.

17. Wykonawca zobowiązany jest do planowania dla diety łatwostrawnej z ograniczeniem tłuszczu produktów o 
obniżonej zawartości tłuszczu.

18. Dostarczone posiłki muszą być świeże  tzn.  z bieżącej produkcji dziennej.

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do codziennego przedstawienia przez Wykonawcę wartości odżywczej 
posiłków oraz ewentualnie inne składniki żądane w zależności od diety 

20. Wykonawca jest zobowiązany w planowanych jadłospisach do stosowania różnych rodzajów wędlin o wysokiej 
jakości.

21. W każdym posiłku w ciągu dnia powinien być uwzględniony produkt białkowy pochodzenia zwierzęcego np. ser, 
mięso i jego przetwory, ryby, jaja, mleko i jego przetwory.

22.  Zamawiający w ramach umowy będzie otrzymywał porcję całodziennego żywienia do degustacji w zakresie diety 
podstawowej i diety łatwostrawnej w ramach  oceny organoleptycznej,  kontroli jakości, wagi oraz estetyki 
zestawionego posiłku.

Wymagana minimalna gramatura produktów spożywczych i potraw na talerzu pacjenta znajduje się w  tabeli
zał. nr 1C. 
VII. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE NORM ŻYWIENIOWYCH

1. Procentowe zapotrzebowanie na energię dziennej racji pokarmowej składającej się z 3 posiłków powinno wynosić:
a) śniadanie               30-35%
b) obiad                     35-40%
c) kolacja                   25-30 %

2. Wymagane normy kalorii i składników pokarmowych obliczone na osobodzień dla diety podstawowej:

Nazwa składnika Ilości zalecane

Kalorie ok. 2200 – 2300 kcal

Węglowodany ok. 280- 310 g

Białko ok. 80 - 85 g 

Tłuszcz ok. 70 - 77g

Błonnik pokarmowy ok. 27 - 40g

Sól ok. 6-6,6g

─ białko powinno pokrywać od 14-16% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego,
─ tłuszcze ok. 30% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego 
─ natomiast reszta kalorii powinna zostać pokryta przez węglowodany.

3. Normy dziennego zapotrzebowania na produkty spożywcze dla diety podstawowej biorąc pod uwagę 2300     kcal.

Grupa produktów Normy w (g)

Produkty zbożowe 250

Produkty mleczne:
mleko
ser twarogowy
lub ser żółty

400
50

(30)
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Jajka 25

Mięso, wędliny, ryby 180

Masło i śmietana 40

Inne tłuszcze 35

Ziemniaki 300

Warzywa i owoce z Wit. C 200

Warzywa z karotenem 150

Inne warzywa i owoce 300

Strączkowe suche 10

Cukier i słodycze 55

VIII.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE PERSONELU  WYKONAWCY ZATRUDNIONEGO
PRZY RELAIZACJI USŁUGI
1.Wykonawca zobowiązany jest do załączenia w ofercie informacji o osobie wyznaczonej w miejscu wykonywania 
usługi do bieżących kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i aktualizowania tej 
informacji w przypadku zmian personalnych podczas realizacji umowy. Wymagane jest aby tą osobą był – dietetyk z 
wykształceniem co najmniej średnim z minimum 3 letnim stażem pracy w zawodzie . Należy podać imię i nazwisko tej 
osoby oraz numer służbowego telefonu.
Osoba ta będzie miała bezpośredni nadzór nad jakością przygotowywanych posiłków(smak potraw, wymagana 
temperatura , waga i przygotowanie diet specjalnych). 
Osoby, którymi dysponuje Wykonawca przy realizacji niniejszego zamówienia muszą być zatrudnione w miejscu 
wykonywania usługi, posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenia i szkolenia (BHP i HACCP), które są 
wymagane przepisami prawa w odniesieniu do wykonywania czynności z przygotowaniem i transportem posiłków.
2. Osoby realizujące usługę ze strony Wykonawcy muszą posiadać aktualne badania lekarskie do celów sanitarno-
epidemiologicznych oraz  badania okresowe. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w tym zakresie.
Przed przystąpieniem do dystrybucji posiłków wewnątrz oddziału, osoba realizująca usługę ze strony Wykonawcy ma 
obowiązek:

a) wykonania poprawnego mycia i dezynfekcji rąk;
b) założenia odzieży ochronnej, czepka, obuwia. Odzież ochronną zapewnia Wykonawca;

Osobom realizującym usługę Wykonawca zapewnia szkolenia w zakresie stosowania zasad sanitarno-
epidemiologicznych. 

IX.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE ŚRODKÓW TRANSPORTU POSIŁKÓW
1.  Środek transportu musi  posiadać dopuszczenie (decyzję) do przewożenia żywności,  wydane przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego (ważne min. 6 miesięcy).
2.  Środek transportu musi posiadać instrukcję i harmonogram mycia i dezynfekcji. Zamawiający ma prawo kontroli 
czystości środka transportu i pojemników oraz sprawdzenie zapisów z mycia i dezynfekcji.
3. Kierowca w chwili dostarczania posiłków do punktu odbioru w siedzibie Zamawiającego musi mieć estetyczny i 
higieniczny wygląd, powinien być ubrany w czysty fartuch ochronny oraz posiadać aktualną książeczkę zdrowia.
 
X.  POSTĘPOWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W PRZYPADKU DOSTAW POSIŁKÓW NIEZGODNYCH Z 
WYMAGANIAMI
1.  Wszelkie bieżące zastrzeżenia do dostaw posiłków oraz uwagi przyjęte od pacjentów będą zapisywane w 
codziennym Protokole z dostawy posiłków  ( Załącznik nr 9 do Umowy)
2.  W przypadku zaniedbań, niestaranności wykonania usługi, a w szczególności zaniedbań w zakresie higieny dostaw 
oraz w jakości posiłków, ich ilości/gramatury, zawartości, temperatury, a także nieprzestrzegania harmonogramu dostaw
lub innych zdarzeń niezgodnych z niniejszą specyfikacją, Zamawiający wystawi Protokół  wadliwej  dostawy  
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(Załącznik Nr 10 do Umowy)  i  mogą być wdrożone działania korygujące. Protokoły zostaną przesłane faxem lub 
pocztą elektroniczną do firmy i może zostać wdrożony system kar umownych.
 3. Jeżeli wystąpią niedobory wagowe porcji,  Wykonawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia następnego dnia w 
formie innego dodatku lub gdy jest to niemożliwe zostanie odpisana 1/3 ilości porcji z  danego posiłku. W przypadku 
braku posiłku dla jakiejkolwiek diety lub gdy zostanie on wycofany jako niezdatny do spożycia,  Wykonawca jest 
zobowiązany do dowiezienia nowego posiłku w ciągu 0,5 godziny. Za nieprzestrzeganie harmonogramu dostaw 
posiłków rozumie się opóźnienie dostawy w stosunku do godzin podanych przez Zamawiającego w pkt III  Opisu 
Przedmiotu Zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  reklamacji całego posiłku  w następujących przypadkach:

─ zaniżenia gramatury powyżej 5% wartości należnej składników posiłku (np. mięsa, masła, itp.) 
─ obniżenia o 10% od wymaganej temperatury mierzonej przy łóżku chorego lub w punkcie odbioru 

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydanych posiłków i rozliczania ich 
z Zamawiającym w oparciu o składane zamówienia, korekty oraz zgłoszone reklamacje.

6. Odpady:
a) wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji usługi będą  odbierane i utylizowane przez   Wykonawcę,
b) do odpadów tych Zamawiający zalicza w szczególności:  resztki pokonsumpcyjne oraz  inne powstałe w 

wyniku realizacji usługi,
c) Wykonawca zobowiązany jest do zabierania z oddziałów:  sprzętu do transportu posiłków,  oraz odpadów  

pokonsumpcyjnych we własnych  pojemnikach i na swój koszt,
d) Wykonawca musi dostarczać pojemniki na odpady pokonsumpcyjne na każdy oddział zgodnie z 

zapotrzebowaniem Zamawiającego,
 X.  POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
1. W przypadku wystąpienia awarii podczas transportu posiłków lub awarii na kuchni, Wykonawca ma obowiązek 
natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego. Wykonawca musi na bieżąco informować o poczynionych działaniach 
w ramach zapewnienia ciągłości żywienia oraz o wszelkich opóźnieniach z tym związanych.
2. Zamawiający ma prawo do reklamowania dostawy posiłków, zaś Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia 
reklamacji w żądanym terminie.
3. W sytuacjach awaryjnych występujących u Wykonawcy, mogących zakłócić dostawy posiłków, Wykonawca jest 
zobowiązany we własnym zakresie zapewnić ciągłość żywienia pacjentów. Jeśli Wykonawca nie wywiąże się z tego, 
Zamawiający zakupi posiłki dla pacjentów we własnym zakresie, natomiast Wykonawca ma obowiązek pokrycia 
różnicy  w kosztach ich zakupu.
 
XI. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZAIALNOŚCI WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi oraz jej wykonanie zgodnie z wszelkimi 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego.( Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz 594 z póżn. zm.). 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość dostarczonych posiłków oraz skutki 
wynikające z  zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie żywionych 
pacjentów. Koszty leczenia pacjenta, jakie powstaną na skutek zatrucia pokarmowego z winy Wykonawcy, a także 
wszelkie roszczenia pacjenta z tym związane, będą obciążały całkowicie Wykonawcę.
2. Wykonawca jest zobowiązany do produkcji i transportu posiłków zgodnie z wdrożonym programem GMP/GHP oraz 
zasadami HACCP.
3. Wykonawca ma obowiązek przechowywania próbek  z potraw i produktów wchodzących w skład dostarczanych 
posiłków, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. Dz.U. Nr 80 poz. 545 z póżń. zm.). Zamawiający ma prawo do kontroli 
przechowywanych próbek podczas audytu oraz wglądu do protokołów kontrolnych Sanepidu, wystawianych dla 
Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego monitorowania jakości usługi. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach umowy podanych w poniższej tabeli art. spożywczych, 
wykorzystywanych w takich sytuacjach, jak np. nagłe przyjęcie lub w trakcie dyżuru całodobowego czy diety 
specjalnej. Zapasy produktów spożywczych należy dostarczać na podstawie telefonicznego zapotrzebowania, 
zgłaszanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Koszt przedstawionych produktów Wykonawca winien 
wkalkulować w cenę całodziennego wyżywienia.

Wykaz produktów dostarczonych jako depozyt w ciągi 1 miesiąca:
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Lp. Nazwa produktu jm. Ilość 1 miesiąc

1. Cukier biały kryształ (opakowanie jednostkowe 1kg) kg 10

2. Herbata expresowa  (opakowanie 100szt) szt. 5

3. Kleik ryżowy ( opakowanie jednostkowe - 160g) szt. 20

4. Kleik kukurydziany (opakowanie jednostkowe- 160g) szt.
20

5. Sucharki z cukrem( opakowanie jednostkowe - 290g) szt. 20

6. Sucharki bez cukru( opakowanie jednostkowe - 290g) szt. 20

7. Kisiel szt. 30

8. Pieczywo chrupkie Szt. 20

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystanie większej ilości jednego produktu, jeżeli inny produkt będzie 
wykorzystany w mniejszej ilości niż przewidziano w zestawieniu.
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