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Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" 

Załącznik nr 9 do SWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS Pł^EDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Miejsce realizacji zadania: Łowicz 

2) Termin wykonania zamówienia 05.01.2022-30.06.2023 

3) Uczestnicy: 30 dzieci w wieku od 6 do 16 lat zamieszkałe na terenie powiatu Łowickiego. 

4) Odbiorcami posiłków będą dzieci korzystające ze ŚAvietlicy. 

5) Rekrutacji uczestników dokonuje Zamawiający 

6) Procedura ma być realizowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie zwalczania 

epidemii C0VłD-19 

7) Wykonawca ma zagwarantować i zapewnić: 

Wyżywienie: 

a) Posiłek powinien być przygotowany dla 30 dzieci. 

b) Ogółem dostawa posiłków obejmuje około 375 dni (szacunkowo) 

c) jednodaniowy ciepły posiłek - w Ibrmie dnigiego dania z kompotem. Do oferty 

Wykonawca powinien dołączyć pizykładowy tygodniowy jadłospis oraz podać dokładną 

kwotę stawki ż}'wieniowej na osobę. 

d) Jadłospis będzie sporządzany przez Wykonawcę i przedstawiany na 7 dni, najpóźiuej do 

czwartku poprzedzającego tydzień, którego jadłospis dotyczy. Wszelkie zmiany w jadłospisie 

sugerowane przez Zamawiającego będą brane pod uwagę przez Wykonawcę. 

ejllość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca 

zobowiąztmy będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym przez 

Zamawiającego na dzień popi-zedzający dostarczenie posiłków do godziny 16:00, jednak nie 

mniej niż 20 posiłków dziennie. 

f) Zamawiający zapłaci wykonawcy za posiłki rzeczywiście wydane dzieciom zgodnie 

z złożonym zamówieniem na dzień poprzedzający dzień dostarczania posiłków do godziny 

16:00 

g) Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach międzj- 15 a 16 oraz 

podczas ferii zimowych i wakacji. 

h) Wykonawca w dniach ustawowo wolnych od pracy jest zwolniony z dostarczania 

posiłków. 

li) Ciepły posiłek wraz z kompotem powinien być zapakowany w jednorazowym pojemniku. 
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j ) Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu 

tygodnia 

k) Obiad- danie główne mięsne łub bezmięsne min. 120 g/os, dodatki do dań na gorąco: np. 

ziemniaki gotowane, ziemniaki gotowane, ryż, kluski śląskie; jedna porcja/ min 150 g/os, 

dodatki warzywne np. warzywa błanszowane, surówki, sałaty jedna porcja/ min 120 g/os, 

kompot-200 mł/os 

2) Standardy żywienia 

a) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczania posiłków o najwyższym 

standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami 

HACCP oraz ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r Nr 171, poz 

1225 ze zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do ustawy. 

b) Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną, wielkość 

posiłku oraz normy produktów dła dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Wyklucza się posiłki 

sporządzone na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food łub mrożonki. Produkcja 

posiłków powinna odbywać się z surowców świeżych, najwyższej jakości, posiadających 

dokumenty dopuszczające je do spożycia, z zachowaniem reżimów dietetycznych 

i sanitarnych. 

c) dostarczone posiłki, muszą posiadać określoną temperaturę, którą zamawiający będzie 

na bieżąco kontrolować drugie danie- temperatura 65 stopni Celsiusza +/- 3 stopnie Cełsiusza 

e) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania 

i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego 

(Dz.U. z 2007r. Nr 80, poz. 545 ze zm.). Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom 

i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach 

(Dz.U.z2016r.,poz.ll54) 

3) Transport: 

a ) Dowóz posiłków przez Wykonawcę będzie odbywać się każdego dnia w wyznaczonych 

godzinach w odpowiednich pojemnikach biodegradowalnych i termosach zapewniających 

przydatność potraw do spożycia, zapewniających właściwą ochronę i temperaturę. Posiłki 

dostarczone będą środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywnośei, spełniając 

przy tym wszelkie wymogi sanitamo-higieniczne, dopuszczonymi decyzją właściwego 

inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żjwienia. 
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b) Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkicli dostaw posiłków. 

c) Dowóz posiłków będzie odbyvyał się na terenie miasta Łowicza do Placówki Wsparcia 

Dziennego- świetlicy środowiskowej „Przystanek Plus" na ul. Pijarską 1 w Łowiczu 

d) Samochód musi być sprawny technicznie w dniu wyjazdu posiadać wszystkie niezbędne 

dokumenty techniczne wymagane do przewozu posiłków, 

W przypadku awarii samochodu dostarczającego posiłki lub innych nie przewidzianych 

zdarzeń Wykonawca zobowiązuje się przedstawić inny sprawny samochód do dowozu 

posiłków w ciągu 1 godziny od wystąpienia awarii. 

e) Wykonawca powinien zapewnić osoby odpowiedzialne za dostarczanie posiłków, w razie 

choroby łub innego zdarzenia losowego osoby dowożącej posiłki, Wykonawca ma 

obowiązek zorgamzowania zastępstwa na ten czas. 

4. Przewidywana maksymabia ilość obiadów wynosi 10800 podczas całego trwania projektu, 

tj. do 30.06.202Ir. 
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