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Załącznik A do Ogłoszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
I.

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej na
terenie Gminy Prabuty w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021, w dni nauki szkolnej,
przyjmując organizację roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późń zm.), z
zastrzeżeniem, że Wykonawca rozpocznie realizacją usługi od czwartego dnia roku szkolnego, a
zakończy przedostatniego dnia roku szkolnego, w kolejnych latach realizacji zamówienia.

2.

Przedmiot zamówienia obejmuje dożywianie uczniów ze środków Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Prabutach, zwanego dalej Organizatorem, w ramach programu „Posiłek dla
potrzebujących”.

3.

Warunkiem realizacji przedmiotu zamówienia jest przygotowywanie obiadów w użyczonej
(nieodpłatnie) przez Zamawiającego kuchni wraz z zapleczem i stołówką, znajdujących się przy
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prabutach, ul. Obrońców Westerplatte 11, 82-550 Prabuty, zgodnie z
warunkami użyczenia określonymi w § 2 Projektu umowy – Załącznik B do Ogłoszenia.

4.

Wyposażenie i układ pomieszczen kuchni z zapleczem stanowi odpowiednio Załącznik Nr 1 i Nr 2 do
Opisu przedmiotu zamówienia.

5.

Obiady będą wydawane lub dostarczane i wydawane do następujących placówek oświatowych:
a) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach, ul. Obrońców Westerplatte 11, 82550 Prabuty
b) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach, ul. Grunwaldzka 6, 82-550
Prabuty
c) Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach, Trumiejki 42, 82-550 Prabuty
d) Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Trumiejkach w Kołodziejach, Kołodzieje 35 ,82-550
Prabuty
e) Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie, Rodowo 14, 82-550 Prabuty
f) Szkoły Podstawowej w Obrzynowie, Obrzynowo 37, 82-550 Prabuty

6.

Zamawiający udostępni Wykonawcy (nieodpłatnie) pomieszczenia do wydawania obiadów,
zastrzeżeniem, że wydawanie obiadów będzie odbywało się według poniższych wytycznych:
Nazwa placówki

Wydawanie posiłków

Godziny dostarczenia
posiłków

Godziny wydawania
posiłków

po stronie Wykonawcy

_

11:30, 12:35

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców
Westerplatte w Prabutach, ul. Grunwaldzka 6,
82-550 Prabuty

po stronie
Zamawiającego

do 11:30

_

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w
Trumiejkach, Trumiejki 42, 82-550 Prabuty

po stronie
Zamawiającego

do 10:30

_

Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w
Trumiejkach w Kołodziejach, Kołodzieje 35, 82550 Prabuty

po stronie
Zamawiającego

do 10:30

_

Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Rodowie,
Rodowo 14, 82-550 Prabuty

po stronie
Zamawiającego

do 10:30

_

Szkoła Podstawowa w Obrzynowie, Obrzynowo
37, 82-550 Prabuty

po stronie Wykonawcy

do 11:30

11:30

Szkoła Podstawowa Nr 2 im.
Westerplatte w Prabutach, ul.
Westerplatte 11, 82-550 Prabuty

7.

z

Obrońców
Obrońców

Zamawiający zastrzega możliwość dodatkowego zlecenia przygotowywania i dostarczania obiadów także
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w okresie przerw w nauce, w szczególności ferii zimowych.
8.

Średnia dzienna liczba obiadów, dla okresu 10 miesięcy (od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r.), wynosi
340 obiadów, w tym:
a) Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Obrońców Westerplatte 11 w Prabutach – 126 obiadów
b) Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Grunwaldzka 6 w Prabutach – 37 obiadów
c) Szkoła Podstawowa w Trumiejkach – 82 obiady
d) Oddział Przedszkolny w Kołodziejach – 19 obiadów
e) Szkoła Podstawowa w Rodowie – 40 obiadów
f) Szkoła Podstawowa w Obrzynowie – 36 obiadów

9.

Liczba posiłków może ulegać zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu), co oznacza, że nie stanowi
ostatecznego wymiaru zamówienia i nie może być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu
niezrealizowanych posiłków lub podstawą wykonania zamówienia. Wykonawcy będzie przysługiwało
wynagrodzenie za faktycznie przygotowane i wydane obiady.

10. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z przygotowaniem, dostarczeniem, porcjowaniem i
wydaniem obiadów, w szczególności koszty zakupu artykułów spożywczych, koszty obsługi i
przygotowywania posiłków, koszty uzyskania stosownych zezwoleń, koszty utrzymania personelu, itp.
II.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSIŁKÓW

1.

Wykonawca będzie przygotowywał obiady zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późń. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej
ustawy.

2.

Obiady, pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut
Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży, w szczególności posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami
kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia
zbiorowego.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia obiadów o najwyższym standardzie, na
bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP.

4.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia obiadów własnym transportem przystosowanym do
przewozu żywności, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002 r. w sprawie
wymagań sanitarnych dotyczacych środków transportu żywności, w specjalistycznych termosach,
gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw, do
pomieszczeń kuchni w poszczególnych placówkach, ich porcjowania i wydania, a także odbioru
termosów po posiłkach oraz odbioru odpadów/nieczystości/resztek po posiłkach.

5.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość dostarczanych posiłków oraz
skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na
zdrowie żywionych dzieci.

6.

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania obiadów według następującego rodzaju:

Rodzaj posiłku

Pełen obiad

7.

Opis
Przez pełen obiad Zamawiający rozumie obiad dwudaniowy, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
26 lipca 2016r. 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. z 2016 r. poz. 1154 ze zm.).

Wymagania dla pełnego obiadu:
1) zupa podana z pieczywem bez ograniczenia ilościowego – 300 ml, kaloryczność zupy 250 kcal,
2) drugie danie: ziemniaki/makaron/ryż/kasza – 200 g, mięso/ryba – 100 g, surówka/gotowane
warzywa – 100 g, pierogi, naleśniki, krokiety, kopytka – 200 g, kaloryczność drugiego dania 600
kcal.
3) Kompot – 200 ml
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6.

W skład posiłku powinny wchodzić warzywa i owoce, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, posiłki
dla dzieci i młodzieży powinny być urozmaicone o wysokiej wartości odżywczej, a jednocześnie pełnym
zaspokojeniu kalorycznym i witaminowym, bogatym w składniki mineralne.

7.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków dobrej jakości o właściwej wadze i objętości
oraz odpowiednim poziomie energetycznym i odżywczym.

8.

Posiłek powinien spełniać polskie normy żywieniowe odpowiednie do wieku osoby uprawnionej do
posiłku (dla dzieci i młodzieży) w zakresie zaopatrzenia w jednostki kaloryczne.

8.

Zamawiający nie dopuszcza, żeby w ciągu 10 dni wystąpiła powtarzalność tego samego posiłku.

9.

Zamawiający zastrzega, że 3 razy w tygodniu winno być danie mięsne/rybne.

10. Zamawiający zastrzega, aby minimum raz w ciągu 10 dni na drugie danie było danie rybne.
11. Do posiłków mają być podawane naprzemiennie w danym tygodniu surówki i jarzyny gotowane. W tym
samym tygodniu rodzaj surówki lub jarzyn nie może się powtórzyć.
12. Do posiłków co najmniej dwa razy w tygodniu mają być podawane ziemniaki, w pozostałych dniach może
być kasza, ryż itp. (obowiązek ten nie dotyczy dni, w których podawane będą dania typu naleśniki,
kopytka, itp.).
13. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Organizatorowi jadłospisów na kolejny miesiąc,
najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem tego miesiąca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany
jadłospisu, w przypadku nie spełnienia warunków określonych powyżej oraz innych nieprawidłowości.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających jakość przygotowywanych
posiłków, pod względem kaloryczności, gramatury, temperatury, itp.
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