
Załącznik nr 7B do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część II

Informacje i wymagania ogólne dotyczące obu części przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz do miejsca zamieszkania gorących posił-

ków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer. 

2. Termin  realizacji  zamówienia  określono  na  24  miesiące  w  okresie  od  01/01/2022r.  do

31/12/2023r. 

3. Ilość posiłków : 7300  posiłków dla 10 podopiecznych.

4. Liczba gorących posiłków określona wyżej, może ulegać zmianie w skali zamówienia  w zależ-

ności od bieżących potrzeb osób kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy społecznej w ramach

wartości zamówienia, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku nie wyczerpania maksymalnej kwoty,

do której może być realizowane zamówienie, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne rosz-

czenia. Zmniejszenie zakresu zamówienia, o którym mowa powyżej nie może przekroczyć 30%. 

5. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku większej niż wskazana powyżej liczba osób dziennie

korzystających z pomocy w postaci gorącego posiłku, taka forma pomocy jest nadal możliwa w ra-

mach środków przewidzianych na realizację umowy i oszacowanej łącznej liczby posiłków.

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu  po-

dobnych usług do zamówienia podstawowego, maksymalnie do 50% ilości posiłków określonych w

ust. 3. Warunki udzielania zamówień podobnych są tożsame z tymi określonymi dla zamówienia

podstawowego.

7. Zgodnie z Zarządzeniem nr 886/2019 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28

maj 2019 r w sprawie zakazu stosowania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z

tworzyw sztucznych: wymagane jest wyeliminowanie z użycia jednorazowych talerzy, sztućców,

kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefino-

wych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi pro-
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duktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych two-

rzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;

8. Przygotowywanie  i dowożenie gorących posiłków obiadowych odbywać się będzie  przez sie-

dem dni w tygodniu tj; w dni powszednie, niedziele i święta, w  lokalu Wykonawcy oraz  na wynos z

dowozem dla określonej grupy osób.  Posiłki  powinny być dowożone w godzinach od 11.00 do

14.00. 

9. W przypadku braku możliwości wykonania usługi w niedzielę lub święto dopuszcza się możli-

wość wydania suchego prowiantu o wartości kalorycznej i pieniężnej odpowiadającej wartości po-

siłku. W takim przypadku każdorazowo taka sytuacja musi być uprzednio uzgodniona z przedstawi-

cielem Zamawiającego. 

10. Gorący posiłek musi składać się z dwóch dań tj.: zupy, przygotowanej na wywarze mięsnym

lub warzywnym, z pieczywem i drugiego dania mięsnego, rybnego z dodatkami (np. ziemniaki, ka-

sza, ryż, kluski itp.) oraz surówka  lub dania jarskiego oraz kompotu. 

11. Dania przygotowywane ze wskazania lekarskiego, powinny być przygotowywane, zgodnie z

ogólnymi zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. 

12. Zamawiający wymaga, aby (nie dotyczą dietetycznych posiłków przygotowywanych ze wskaza-

nia lekarskiego0:

a) posiłki były świeże, przygotowane danego dnia, ze świeżych produktów oraz stosownie do

pory roku z warzyw i owoców sezonowych. 

b) posiłki pokrywały ½ dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla osoby dorosłej, tj. za-

pewniać nie mniej niż 1250 kcal,

c) temperatura posiłków wynosiła: zupy 75°C, temperatura pozostałych posiłków  serwowa-

nych na gorąco powinna wynosić nie mniej niż 65°C,

d) waga gotowych potraw nie była mniejsza niż - zupa 400ml, pieczywo min.100g, kompot

min. 250ml, ziemniaki , kasza, ryż min. 250g, danie mięsne (bez kości, sosu) ryba (bez panier-

ki) min. 100g i surówka min.100g, warzywa gotowane – min.150g, dania mięsno-warzywne,

jarskie np. pierogi itp.- min.250g.

e) siedmiodniowy jadłospis zawierał nie mniej niż 3 razy w tygodniu dania mięsne. Te same

potrawy nie mogą powtarzać  się częściej niż raz na siedem dni. 

f) Kaloryczność i gramatura posiłków dietetycznych zgodna z obowiązującymi normami Insty-

tutu Żywności i Żywienia.
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13. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odkładania  próbek  dostarczanych  obiadów  zgodnie  

z  ustawą  z  dnia  25.08.2006  r.   o  bezpieczeństwie   żywności   i  żywienia  (Dz.U.  z  2020  r.  

poz. 2021, rozp. UE 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady). 

14. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty do procesu obróbki technologicznej spełnia-

ją wymagania określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach. 

15. W przypadku nieodebrania posiłku kolejno przez dwa dni, Wykonawca niezwłocznie powiado-

mi o tym fakcie Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do takiego przygotowania jadłospisu, aby te same posiłki nie po-

wtarzały się częściej niż co 7 dni. 

17. Wykonawca będzie zobowiązany zatrudnić przy wykonaniu zamówienia co najmniej 1 osobę

na umowę o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu (dotyczy kucharza/kucharki) dla każdej z czę-

ści przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że jeśli oferta Wykonawcy zostanie uznana za najko-

rzystniejszą  w  obu  częściach  przedmiotu  zamówienia  to  może  być  co  najmniej  1  osoba

(kucharka/kucharz) zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. 

18. Wykonawca w celu prawidłowej realizacji zadania w ostatnim tygodniu danego miesiąca na

miesiąc następny będzie otrzymywał od Zamawiającego zbiorczą, imienną listę  podopiecznych,

którym Ośrodek Pomocy Społecznej decyzją administracyjną  przyznał pomoc na dany okres. Lista

w przypadku zmian będzie każdorazowo aktualizowana. 

19. Zamawiający przekaże Wykonawcy również imienne, indywidualne „karty obiadowe”,  na któ-

rych podopieczni lub inna osoba uprawniona, każdorazowo, własnoręcznym podpisem potwierdzi

fakt odbioru posiłku. 

20. Lista osób będących na diecie wraz z podaniem typu diety, będzie przekazywana Wykonawcy

w ostatnim tygodniu miesiąca na miesiąc następny a w razie konieczności weryfikowana na bieżą-

co. 

21. Osoby, które w trakcie trwania danego miesiąca zostaną zakwalifikowane do korzystania z po-

mocy w formie posiłków, zostaną zgłoszone telefonicznie celem jej dopisania do  zbiorczej listy

imiennej oraz do dostarczania posiłków, zgodnie z terminem zawartym w decyzji administracyjnej.

Następnie Zamawiający niezwłoczne dostarczy Wykonawcy  „kartę obiadową” dla nowej osoby. 

22. Zamawiający w dowolnym czasie obowiązywania umowy, ma prawo do przeprowadzania bie-

żącej kontroli w zakresie realizacji, sposobu przygotowywania i jakości dostarczanych posiłków.

Kontroli dokonywać będą wyłącznie pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego. Wykonawca

jest zobowiązany niezwłocznie zastosować się do zaleceń Zamawiającego wynikających z czynno-

ści kontrolnych. 
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23. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej kontroli  poświadczania kart obiado-

wych podpisem podopiecznego lub osoby uprawnionej. Zamawiający na każdym etapie realizacji

zamówienia uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym zakresie. 

24. Rozliczenie miesięczne wydanych posiłków odbywać się będzie na podstawie imiennych „kart

obiadowych” wystawionych przez Ośrodek dla osób korzystających z tej formy pomocy.

25. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania należności za spożyte przez podopiecznych

Ośrodka gorące posiłki w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Faktury, przele-

wem na konto Wykonawcy.

26. Za datę zapłaty uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

27. Wykonawca zobowiązany będzie  oświadczyć,  że  przy realizowaniu  transportu posiłków do

punktu żywieniowego (jeżeli dotyczy) i/lub do miejsca zamieszkania  zapewni,  począwszy od dnia

1 stycznia 2022r., wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziem-

nym na poziomie nie mniejszym niż 10% środków transportu, którymi posługuje się przy realizacji

zamówienia,  pod rygorem rozwiązania  umowy ze skutkiem natychmiastowym i  naliczenia kary

umownej.

Wymagania dla Części II przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć  osobom objętym pomocą jadłospis  na  kolejnych

7dni.

2. Wymagane jest  aby ww. środek transportu był we właściwym stanie sanitarno –technicznym

zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi i technicznymi pojazdu. 

3. Poszczególne posiłki powinny być przewożone w jednorazowych pojemnikach z tym, że dla

drugiego dania będą to pojemniki z  podzielnikami na poszczególne składniki obiadu. Wszystkie

pojemniki będą wkładane do termosów zbiorczych podtrzymujących temperaturę.

4. Wykonawca w przypadku awarii pojazdu nie jest zwolniony z wykonania usługi. W tym przy-

padku wykonawca zapewnia pojazd zastępczy, a w sytuacji niewywiązania się z tego obowiązku

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu poniesione koszty zakupu danej usługi tj.

dowozu posiłków u innego wykonawcy.
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