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1. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1.1. Warunki ogólne zamówienia  

1.1.1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

1. Zamawiający: Ośrodek Leczenia Odwykowego
2. Adres: Woskowice Małe15, 46-100 Namysłów
3. Telefon: (77) 4196555, fax: (77) 4196555
4. NIP: 752-12-95-792
5. REGON: 000290890

1.1.2. Numer zamówienia publicznego

Postępowanie,  którego  dotyczy  niniejszy  dokument  oznaczone  jest  znakiem:  2/ZP/2015.; 
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

1.1.3. Informacje uzupełniające

1. Wszelkie  informacje zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia 
zwanej  dalej  „SIWZ”,  przeznaczone  są  wyłącznie  do  celów  przygotowania  oferty 
i w żadnym przypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane 
osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

2. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa”, bez określenia, o jaką ustawę chodzi, 
dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zmianami).

3. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  może  zostać  unieważnione  jedynie 
w  przypadkach  określonych  w  art.  93  ustawy.  O  fakcie  unieważnienia  postępowania, 
zamawiający poinformuje wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy.

1.2. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego,  o  wartości  nie  przekraczającej  kwot  określonych  w  przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą. 

1.3. Opis przedmiotu  zamówienia  

Przedmiotem zamówienia  jest  przygotowywanie,  dostarczanie  i  wydanie  przez  pracowników 
Wykonawcy w naczyniach  należących  do  wykonawcy z  zachowaniem wszelkich  warunków 
higieniczno – sanitarnych ( załącznik nr 1 i 2 do SIWZ dane szczegółowe zamówienia siedziby 
zamawiającego  oraz  w  miejscu  wskazanym  w  specyfikacji,  posiłków  oraz  odbiór  odpadów 
pokonsumpcyjnych bezpośrednio po posiłkach). 
Wspólny Słownik Zamówień – CPV:  55520000-1 (Usługi dostarczania posiłków).
Średnia dzienna ilość pacjentów w OLO Woskowice Małe  - 90 osób (+/- 10%) 

Jeden osobodzień żywienia w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych składa 
się ze śniadania, obiadu i kolacji. Posiłki należy dostarczać punktualnie. 



                              1. śniadanie - godz.7,30 do 8:00
                              2 .obiad - godz. 13,00 do 13,30

3.kolacja - godz. 18,00 do 18,30
 (Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania kolacji  łącznie z obiadem bez pogorszenia 
jakości dostarczanych posiłków).

W  sporządzaniu  posiłków  należy  uwzględnić  powszechnie  stosowane  diety  w  szpitalach 
z uwzględnieniem przede wszystkim:
a) diety podstawowej,
b) diety lekkostrawnej,
c) diety cukrzycowej

Dieta podstawowa tzw. dieta normalna – obejmuje pokarmy spożywane przez ludzi o zdrowym 
przewodzie  pokarmowym,  sposób  przyrządzania  posiłków  uwzględnia  wszystkie  metody 
zgodnie z nowoczesną technologią potraw, stosuje się gotowanie, smażenie, duszenie, pieczenie.
Dieta lekkostrawna – stosowana jest u ludzi w chorobach przemiany materii, w chorobach serca 
i  układu  krążenia.  Zasadą  diety jest  nieobciążanie  przewodu  pokarmowego,  wyklucza  ostre 
potrawy,  używki,  produkty  wzdymające.  Jako  technologie  sporządzania  potraw  stosuje  się 
gotowanie w wodzie na parze, duszenie bez tłuszczu.  
Dieta  cukrzycowa –  stosowana  w  zależności  od  wieku  wagi,  wzrostu,  płci,  pracy  i  stanu 
pacjenta. Przy sporządzaniu posiłków należy unikać stosowania cukru, dżemu, miodu. Stosuje 
się chude mięso, ryby, jaja, mleko i sery. Normy uwzględniają drugie śniadanie i podwieczorek.

Wymagania jakościowe: 
1. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r.  o  bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia  (Dz.  U.z  2010 Nr 136 ,poz.  914 )  oraz 
wymaganiami właściwych przepisów szczególnych.

2. Wykonawca  przy sporządzaniu  posiłków uwzględniać  będzie  sezonowość  dostępnych  na 
rynku świeżych produktów tj.: kalafior, brokuły, fasolka szparagowa, itp.

3. Ilość zamawianych przez Zamawiającego posiłków uzależniona będzie od ilości pacjentów.  
4. Posiłki  zamawiane będą z  jednodniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego do godz. 

14:00 dnia poprzedniego. 
5. Korekty zamówień dotyczące obiadów i  kolacji  będą zgłaszane przez  Zamawiającego do 

godz. 16,00 tego samego dnia (godz. do uzgodnienia z Zamawiającym).
6. Posiłki mają być przygotowane i dostarczone punktualnie przez pracowników Wykonawcy 

w  odpowiednich  pojemnikach  przeznaczonych  wyłącznie  do  tego  celu  z  zachowaniem 
wszelkich obowiązujących warunków higieniczno-sanitarnych.

7. Dostarczane posiłki obiadowe lub inne gorące dania muszą posiadać temperaturę:
1) gorące zupy - minimum 75oC,
2) gorące drugie dania - minimum 63oC,
3) gorące napoje - minimum 80oC,
4) dania zimne typu sałatki i surówki, sosy  - 4oC,

8. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pobierania  i  dostarczania  do  Zamawiającego  próbek 
żywności razem z dostarczonymi posiłkami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez 
zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 nr 80 poz. 545).

9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy by w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy 
przygotował posiłki o charakterze świątecznym z uwzględnieniem tradycyjnych potraw. 

10. Zamawiający  wymaga  by  realizacja  przedmiotu  zamówienia  odbywała  się  w  systemie 
ciągłym obejmującą pracę w soboty, niedziele i dni świąteczne. 



11. Wykonawca  musi  przestrzegać  realizacji  zaleceń  Sanepidu,  Państwowej  Inspekcji  Pracy, 
służb ppoż, systemu HACPP itp.

12. Pracownicy wykonawcy realizujący  zamówienie  powinni  je  wykonywać  w odpowiednim 
ubraniu roboczym zgodnym z przepisami BHP i obowiązującymi normami w tym zakresie 
oraz powinni posiadać aktualne książeczki zdrowia.

13. Wykonawca posiada aktualne dokumenty dopuszczające samochód do transportu posiłków i 
na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się je dostarczyć.

14. w przypadku niedostarczenia  posiłków zgodnie z zamówieniem Zamawiający może zakupić 
posiłki u innego dostawcy  a kosztami obciąży  Wykonawcę. 

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Miejsce realizacji zamówienia: 
1)siedziba zamawiającego – dwie  kuchnie.

1.4. Terminy   

1.4.1. Termin udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ
Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ udzielane będą niezwłocznie, pod warunkiem, że 
wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął  do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy).

1.4.2. Termin składania ofert
Oferty  należy  składać  do  dnia  20-03-2015  r.  do  godz.  13:00  w  pok..  Ośrodka  Leczenia 
Odwykowego w Woskowicach Małych.
Wykonawca  może,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmienić  lub  wycofać  ofertę 
(art. 84 ust. 1 ustawy).
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 
84 ust.  2 ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż  kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca 
ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości 
równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę  o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca 
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.)

1.4.3. Termin otwarcia ofert
Publiczne  otwarcie  ofert  odbędzie  się  w dniu  20-03-2015  r.  o  godz.  13:30  00 w siedzibie 
zamawiającego.

1.4.4. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania 
ofert (art. 85 ust. 1 ustawy). 

1.4.5. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji  zamówienia:  24 miesiące od 01-04-2015r.  dla  OLO Woskowice 
Małe  lub wyczerpania wartości umowy

1.4.6. Termin podpisania umowy
Termin  podpisania  umowy zostanie  określony w  zawiadomieniu  wysłanym  do  wykonawcy, 
którego oferta zostanie wybrana.



1.5. Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny   
spełniania tych warunków

1)  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tego  warunku:  wykonawca  posiada 
uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) potencjał techniczny:
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tego  warunku:  wykonawca dysponuje 
odpowiednim potencjałem technicznym.
4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tego  warunku:  wykonawca dysponuje 
osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
5) sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tego  warunku:  nie  zalega  z uiszczaniem 
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty z ZUS ,Urzędu Skarbowego

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów 
załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Wykonawcy, którzy nie 
wykażą  spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu  z  udziału 
w postępowaniu.  Ofertę  wykonawcy  wykluczonego  uznaje  się  za  odrzuconą.  Z  udziału 
w niniejszym postępowaniu wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

1.6. Informacja  o  oświadczeniach  i  dokumentach,  jakie  mają dostarczyć  wykonawcy   
w     celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

1.6.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

1. wypełniony formularz oferty,
2. oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy,
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
4. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania 
wniosków  o dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy,

   5.oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają    
      wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

6.dowód wniesienia wadium,
7.pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające 
zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *,
8.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  przedkłada:  dokument  wystawiony w kraju,  w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że:



 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji  właściwego 
organu -  wystawiony nie  wcześniej  niż  3 miesiące  przed  upływem terminu  składania 
wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert,

 nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

       9.opłaconą polisę  a w przypadku jej braku inny dokument  potwierdzający ,że  Wykonawca  
           jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności na  
           kwotę co najmniej 200 000 zł 

Zamawiający wzywa Wykonawców,  którzy w  określonym terminie  nie  złożyli  wymaganych 
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy 
nie złożyli  pełnomocnictw, albo którzy złożyli  wymagane przez zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty,  o których mowa w art.  25 ust.  1, zawierające błędy lub którzy złożyli  wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny potwierdzać  spełnianie  przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi 
lub  roboty budowlane  wymagań  określonych  przez  zamawiającego,  nie  później  niż  w dniu, 
w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
termin składania ofert (art. 26 ust. 3 ustawy).
Oferty wykonawców spełniające powyższe warunki zostaną poddane ocenie zgodnie z kryteriami 
zawartymi w niniejszej SIWZ.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy – oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem 
informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, 
że nie mogą one być udostępniane.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  (t.j.  Dz. U. z  2003 r. nr 153 poz.  1503, z późn. 
zmianami)  rozumie  się  nieujawnione  do  wiadomości  publicznej  informacje  techniczne, 
technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje  posiadające  wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności.
Stosowne zastrzeżenie  Wykonawca winien złożyć  na formularzu  ofertowym.  W przeciwnym 
razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
Zamawiający zaleca,  aby informacje  zastrzeżone  jako tajemnica  przedsiębiorstwa  były przez 
Wykonawcę  złożone  w  oddzielnej  wewnętrznej kopercie  z  oznakowaniem  „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

1.6.1. Forma składanych dokumentów
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013 r. w 
sprawie  rodzajów dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający od  wykonawcy oraz  form, 



w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r  poz. 231), dokumenty należy złożyć 
w formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  wykonawcę. 
W przypadku składania elektronicznych kopii  dokumentów powinny być one opatrzone przez 
wykonawcę  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.
Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z  tłumaczeniem na język polski. 
Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 
ustawy.

1.6.2. Dokumenty  składane  przez  wykonawcę  mającego  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej to dokumenty jakie ma złożyć musi konfrontować w powiązaniu z wykazem zawartym 
w  pkt.  6.1.  Zapisy  poniższe  są  ogólne  i  dotyczą  wszystkich  przypadków  określonych 
w poniższym rozporządzeniu.

Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 
2013 poz. 231), składa:
1)  dokument  lub  dokumenty,  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości.  Dokument  powinien  być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b)  nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne 

i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji  właściwego 
organu.  Dokument  powinien  być  wystawiony  nie wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem terminu składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego miejsca  zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 
2013  poz.231),  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed 
notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu 
zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio  kraju pochodzenia  osoby lub  kraju,  w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę  mającego 
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 



w którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  z  wnioskiem  o  udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

1.7. Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami oraz   
przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  wskazanie  osób  uprawnionych  do 
porozumiewania się z wykonawcami

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i  wykonawcy 
przekazują pisemnie: 1) drogą pocztową (listownie) 

3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 
           w zakresie procedury przetargowej: Jan Buśko  tel.: 77 419 65 55; fax: 77 419 65 55. 
      4.  Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy 
           od 8.00 do     13,30 w dni robocze.

1.8. Wymagania dotyczące wadium  

1.8.1. Zasady wnoszenia wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3000 zł.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,
2) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109 poz 1158 z późn. zmianami).

3. Wadium  wnoszone  w  pieniądzu  powinno  zostać  przelane  lub  wpłacone  na  konto  OLO 
Woskowice  Małe  w  Banku  92109021960000000568040025 z adnotacją  „Wadium  –  nr 
sprawy 2/ZP/2015

4. Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
5. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, zamawiający  żąda ponownego wniesienia wadium przez 

wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

1.8.2. Zasady zwrotu wadium
1. Zgodnie  z  art.  46  ust.  1  ustawy,  zamawiający zwraca  wadium wszystkim wykonawcom 

niezwłocznie  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania, 
z wyjątkiem  wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 

2. Zgodnie  z  art.  46  ust.  1a  ustawy,  wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako 
najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia  publicznego oraz  wniesieniu  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy, 
jeżeli jego wniesienia żądano. 



3. Zgodnie  z  art.  46 ust.  2  ustawy zamawiający zwraca niezwłocznie  wadium,  na  wniosek 
wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

1.8.3. Utrata wadium
1.   Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

wykonawca  w  odpowiedzi  na  wezwanie,  o  którym  mowa  w  art.  26  ust.  3,  nie  złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

2.   Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli  
wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach 
określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z  przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy.

1.9. Opis  sposobu  przygotowywania  ofert  

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) Ofertę stanowi druk „Oferta” z załącznikami i wymaganymi dokumentami.
2) Oferta  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  formularzami,  stanowiącymi  załączniki  do 

niniejszej SIWZ i zgodnie z wymaganiami SIWZ (załączniki złożone w kolejności zgodnie 
z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorach druków).

3) Wykonawca  jest  zobowiązany  udzielić  odpowiedzi  na  wszystkie  pytania  postawione 
w formularzu oferty i w załącznikach do oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć 
dodatkowe  strony.  Jeżeli  pytanie  postawione  w  załączniku  nie  dotyczy oferenta,  należy 
wpisać „NIE DOTYCZY”.

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych 
muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał 
się na tekście przetłumaczonym.

5) Ofertę  należy  złożyć,  pod  rygorem  nieważności,  w  formie  pisemnej,  na  papierze, 
zapewniającej pełną czytelność jej treści, bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka.

6) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby wskazane w dokumencie upoważniającym 
do  występowania  w  obrocie  prawnym lub  posiadające  pełnomocnictwo  podpisane  przez 
osobę  lub  osoby wskazane  w dokumencie  upoważniającym do występowania  w obrocie 
prawnym.  Osoba  lub  osoby  podpisujące  ofertę  muszą  również  złożyć  podpisy  na 
załącznikach oraz w miejscach, w których oferent naniósł zmiany.
Za osobę lub osoby podpisujące ofertę (uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
oferentów), uznaje się:
a) osoby  wskazane  w  prowadzonych  przez  sądy  rejestrach  handlowych,  rejestrach 

spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych,
b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) osoby  legitymujące  się  odpowiednim  pełnomocnictwem  udzielonym  przez  osoby 

wymienione w pkt. a i b,
d) wspólników, jeżeli oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli oferta 

nie została podpisana przez wszystkich wspólników, oferent zobowiązany jest dołączyć 
do oferty odpowiednie pełnomocnictwa (w identycznej formie jak w pkt. c) udzielone 
przez pozostałych wspólników lub umowę spółki cywilnej.

7) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem ofert.
8) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną  (art. 82 ust. 1 ustawy). 



9) Oferta musi być dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości 
bez  uszkodzenia  tego  opakowania  i  opatrzona  informacjami  zawartymi  w  punkcie 
„Składanie ofert”.

10) Oferta musi  obejmować całość zamówienia i  nie może modyfikować zakresu przedmiotu 
zamówienia określonego przez zamawiającego w SIWZ.

1.10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia  ofert  

1.10.1. Składanie ofert
Oferty  należy  składać  /przesyłać/  w  zamkniętej  kopercie  w  pok.  .  w  Ośrodku  Leczenia 
Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15.
Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
<DOKŁADNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO>
"OFERTA NA PRZETARG – Dostawy posiłków do OLO Woskowiec Małe ”
NIE OTWIERAĆ PRZED <TERMIN OTWARCIA OFERT>
Termin składania ofert upływa dnia 20 -03-2015 r. o godz. 13:00.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 
w art. 84 ust. 2 ustawy. (W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 
kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8,  zamawiający 
niezwłocznie  zwraca  ofertę,  która  została  złożona  po  terminie.  W  postępowaniu 
o udzielenie  zamówienia  o  wartości  równej  lub  przekraczającej  kwoty  określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
wykonawcę  o  złożeniu  oferty  po  terminie  oraz  zwraca  ofertę  po upływie  terminu  do 
wniesienia odwołania.). 

1.10.2. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.03.2015  r. o godz. 13:30  w siedzibie zamawiającego 
1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy wykonawców, ich adresy, 

ceny, terminy wykonania zamówienia, warunki płatności.
4. Informacje, o których mowa w pkt. 3, zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak 

wyłącznie na ich wniosek.

1.11. Opis sposobu obliczenia ceny  

W ofercie należy podać ostateczną cenę brutto jednego osobodnia (całodobowego wyżywienia) 
w  rozbiciu  na  cenę  śniadania,  obiadu  i  kolacji  z  zaznaczeniem  wartości  „wsadu”  do  kotła 
produktów żywnościowych.
Cenę  w  ofercie  należy  określić  na  podstawie  wykonania  z  należytą  starannością  czynności 
wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych 
z  realizacją  zadania  wynikających  z  zakresu  realizowanych  usług,  niezbędnych
do  realizacji  zamówienia  i  doliczyć  do  powstałej  kwoty  inne  składniki  wpływające
na ostateczną cenę.
Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją   zamówienia  , m.in.:  
1) wartość usług określonych w przedmiocie zamówienia,



2) podatek VAT,
3) koszty ubezpieczeń,
4) wszystkie podatki i opłaty,
5) koszty wynagrodzeń
6) wszystkie zastosowane produkty, środki, materiały i urządzenia,
7) koszty transportu, 
8) koszty załadunków i wyładunków,
9) koszty dostarczenia posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
10) koszty odbioru odpadów pokonsumpcyjnych,
11) wszelkie  opłaty  i  odszkodowania  za  szkody,  koszty  oraz  straty  wynikłe  w  związku

z realizacją zamówienia.
Następnie  oferent  od  tej  kwoty  odejmuje  wszelkie  zniżki  i  bonifikaty  i  oblicza  ceny.  Tak 
wyliczone  ceny  zamieszcza  w  ofercie.  Cena  brutto   jednego  osobodnia  (całodobowego 
wyżywienia) będzie brana pod uwagę  w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Oferowane ceny są obowiązujące w całym okresie ważności oferty.

1.12. Opis  kryteriów, którymi zamawiający będzie  się  kierował przy wyborze oferty,   
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.12.1. Kryteria oceny ofert
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:

A. Oferowana cena (koszt) - 100 %

Zgodnie  z  przedstawionym  wyżej  zbiorem  kryteriów  zamawiający  będzie  posługiwał  się 
następującym wzorem:

Won = An x 1,0

Won - wskaźnik oceny oferty
A.   Oferowana cena (koszt)

                                                    Cmin

An = __________ x 100 pkt

                                                    Cn
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Cn - cena zaproponowana przez oferenta n
Liczba  punktów,  którą  można  uzyskać  w  ramach  tego  kryterium  obliczona  zostanie  przez 
podzielenie ceny minimalnej wśród złożonych ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie 
tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, która ustalono na 1,0 (100%).
Zamówienie  publiczne  zostanie  udzielone  oferentowi,  który  uzyska  najwyższą  liczbę 
punktów.

1.12.2. Ocena ofert
Oceny ofert  dokona zamawiający . W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie 
warunków  formalnych.  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez  wykonawców  wyjaśnień 
dotyczących treści  złożonych ofert  (art.  87 ust.  1 ustawy),   dokonuje poprawek oczywistych 
omyłek  pisarskich,  oczywistych  omyłek  rachunkowych,  z uwzględnieniem  konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek,  innych omyłek  polegających na  niezgodności  oferty z 



SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty za zgodą wykonawcy zgodnie z art. 87 
ust. 2 i art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy. Sprostowanie oczywistych omyłek dokonuje  zamawiający  w 
specjalnym formularzu zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
Jeżeli  wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłek w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia, jego oferta musi zostać odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy) .  
W  dalszej  kolejności  komisja  oceniać  będzie  spełnienie  warunków  wymaganych  od 
wykonawców.  Określi,  zatem  które  oferty  zostaną  odrzucone,  czy  postępowanie  musi  być 
unieważnione.
W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu Zamawiający 
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert.
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (zawierajacą nazwę i adres zwycięzcy przetargu 
oraz uzasadnienie wyboru oferty, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli 
ofertę  wraz  ze  streszczeniem  oceny  i  porównania  złożonej  oferty  zawierającej  punktację 
przyznaną  ofercie  w  każdym  kryterium  oceny  oferty)  zamawiający  prześle  wszystkim 
wykonawcom,  którzy  złożyli  oferty  oraz  zamieści  na  tablicy  ogłoszeń  i  na  stronach 
internetowych OLO Woskowice Małe.
Informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  zamawiający  prześle  wszystkim 
wykonawcom, którzy złożyli oferty.
Informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne zamawiający prześle wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty.
Informację  o  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne zamawiający prześle wszystkim wykonawcom, (w przypadku 
unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert – wykonawcom, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia; w przypadku unieważnienia postępowania po terminie składania ofert 
– wykonawcom, którzy złożyli oferty) oraz zamieści na tablicy ogłoszeń zamawiającego i  na 
stronach internetowych  OLO Woskowice Małe.

1.13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty   
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę  albo  adres  zamieszkania  i  adres  wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano, 
uzasadnienie  jej  wyboru  oraz  nazwy (firmy),  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby albo 
miejsca  zamieszkania  i adresy  wykonawców,  który  złożyli  oferty,  a  także  punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,
3) wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy lub art. 94 ust. 2 ustawy, po 
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zamieści  informacje, 
o których mowa w ust. 1. pkt. 1) na stronie internetowej OLO w Woskowicach  Małych: 
http://www. olo-woskowice co

3. Przyjęcie  niniejszych  warunków  jest  jednoznaczne  z  przyjęciem  umowy  będącej 
załącznikiem do niniejszej SIWZ, 



4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

1.14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej   
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli  zamawiający  wymaga  od  wykonawcy,  aby  zawarł  z  nimi  umowę  w  sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach 

Wzór umowy przedstawiono w Załączniku Nr3. do niniejszej SIWZ.
Zmiana postanowień niniejszych umów może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie 
w drodze aneksu do niniejszej  umowy, nie naruszając ustawy. Zmiana postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest 
możliwa jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
Czy przewiduje  się  istotne  zmiany  postanowień  zawartej  umowy w  stosunku do  treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
W następujących przypadkach:

 przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia,

 złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
 losowych  uniemożliwiających  realizację  zamówienia  w  zakładanym  terminie  dopuszcza  się 

przesunięcie terminu realizacji zamówienia,
 gdy nie zostanie wykorzystana kwota na jaką opiewa umowa dopuszcza się wydłużenie terminu 

realizacji zamówienia.

1.16. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku   
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

1.16.1. Podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy (od art. 179 do art. 198g) przysługują: 
 wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,

 organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.
Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również 



zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych – zwanego dalej „Prezesem 
Urzędu”.

1.16.2. Odwołanie (art. 180 – 198 ustawy)

1. Zgodnie  z  art.  180  ust.  1  ustawy  odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z 
przepisami ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia 
lub zaniechania czynności,  do której  zmawiający jest  zobowiązany na podstawie ustawy.  
W postępowaniach o  wartości  mniejszej  niż  kwoty określone  w przepisach  wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)  wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 
cenę,
2)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4)  odrzucenia oferty odwołującego.

2. Wymagania formalne odwołania. 
1)  odwołanie powinno:

 wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy,
 zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
 określać żądanie oraz
 wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2) odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby Zgodnie  (art.  180  ust.  4  ustawy),  tak  jak 
dotychczas  w formie  pisemnej  albo  -  wprowadzonej  nowelizacją  -  elektronicznej 
opatrzonej  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.
3)  odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

 nie zawiera braków formalnych,
 uiszczono wpis.

3. Terminy na wniesienie odwołania.
Odwołanie złożone w placówce pocztowej operatora publicznego uznawane jest za wniesienie 
w terminie.  Zgodnie z art. 180 ust. 5 odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu 
przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią  przed  upływem tego  terminu  za  pomocą faksu.  Odwołanie  uważa  się  za  złożone 
w terminie,  jeżeli  jego  treść  dotarła  do  zamawiającego  przed  upływem  terminu  i  został 
niezwłocznie potwierdzony fakt otrzymania czytelnego odwołania. Odwołanie następnie musi 
być  nadane  drogą  pocztową  (listownie)  nie  później  niż  następnego  dnia  roboczego  po 
przekazaniu treści za pomocą faksu.

Lp. Przedmiot odwołania

Termin  na  wniesienie 
odwołania, jeżeli wartość 
zamówienia  jest  równa 
lub  przekracza  kwoty 
określone  w  przepisach 
wydanych  na  podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy 

Termin  na  wniesienie 
odwołania,  jeżeli  wartość 
zamówienia  jest  mniejsza 
niż  kwoty  określone  w 
przepisach  wydanych  na 
podstawie  art.  11  ust.  8 
ustawy

1. Czynność  zamawiającego,  jeżeli 
informacje o czynności zamawiającego 
stanowiącej  podstawę  wniesienia 

10 dni 5 dni



odwołania zostały przekazane w sposób 
określony wyżej (art. 27 ustawy)

2.

Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia 
jego  publikacji  w  Dzienniku 
Urzędowym  UE  lub  Biuletynie 
Zamówień  Publicznych,  a  jeżeli 
postępowanie prowadzone jest w trybie 
przetargu  nieograniczonego  wobec 
postanowień  SIWZ  od  dnia 
zamieszczenia  SIWZ  na  stronie 
internetowej 

10 dni 5 dni

4.

Wobec czynności innych niż określone 
w punktach od 1 i 2 odwołanie wnosi 
się  w  terminie  liczonym  od  dnia,  w 
którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej  staranności  można  było 
powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących  podstawę  jego 
wniesienia 

10 dni 5 dni

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie 
zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy 
ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie (art. 182 ust. 4 ustawy): 
1) 15 dni od  dnia  zamieszczenia  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  albo  30  dni  od  dnia 

publikacji  w Dzienniku  Urzędowym Unii  Europejskiej  ogłoszenia  udzieleniu  zamówienia, 
a w  przypadku  udzielenia  zamówienia  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia,  zamówienia 
z wolnej ręki albo zapytania o cenę  - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie  opublikował  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  ogłoszenia  o  udzieleniu 

zamówienia, albo
b) opublikował  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  ogłoszenie  o  udzieleniu 

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu, 

albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu, które 

nie  zawiera  uzasadnienia  udzielenia  zamówienia  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia, 
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

Kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, uregulowane są 
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień,  od  których  jest  uzależniony  obowiązek  przekazywania  ogłoszeń  Urzędowi 
Oficjalnych  Publikacji  Wspólnot  Europejskich  (Dz.  U.  z  2013,  poz.  1735),  i  kształtują  się 
następująco:

Lp. Rodzaj zamówienia
Wartości zamówień określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
1. Zamówienia na dostawy i usługi  134 000 euro
2. Zamówienia na roboty budowlane  5 186 000 euro



4. Uchylenie zakazu zawarcia umowy.
Zgodnie z  art.  183 ust.  2  ustawy zamawiający może zgłosić  wniosek o uchylenie  zakazu 
zawarcia  umowy do czasu  ogłoszenia  przez  Izbę  orzeczenia.  Izba  uchyla  zakaz zawarcia 
umowy,  jeżeli  nie  zawarcie  umowy mogłoby spowodować  negatywne  skutki  dla  interesu 
publicznego  przewyższające  korzyści  związane  z  koniecznością  ochrony  wszystkich 
interesów, w odniesieniu do których zachodzi  prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w 
wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Izba rozpoznaje wniosek w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Przystąpienie do postępowania odwoławczego.
Wykonawca zgodnie z art.  185 ust.  2 ustawy może zgłosić  przystąpienie do postępowania 
odwoławczego  w  terminie  3  dni dnia  otrzymania  od  zamawiającego  kopii  odwołania, 
wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby 
w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub  odwołujący może zgłosić opozycję 
przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

6. Odpowiedź na odwołanie.
Zgodnie z art. 186 ustawy Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. 
Odpowiedź ta może zostać wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu.  Zamawiający może 
na  wzór  instytucji  uwzględnienia  protestu,  uwzględnić  odwołanie  w  całości  zarzutów 
przedstawionych  w  odwołaniu. W  takiej  sytuacji  Izba  jest  zobligowana  umorzyć 
postępowanie odwoławcze. Odmiennie jest w sytuacji, w której w postępowaniu wywołanym 
wniesieniem odwołania po stronie zamawiającego przystąpił inny wykonawca i działając na 
podstawie  art.  186  ust.  3  ustawy  wniesie  sprzeciw przeciwko  uwzględnieniu  odwołania 
w całości. W takiej sytuacji Izba rozpoznaje  wniesione odwołanie.

7. Cofnięcie odwołania
Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia 
rozprawy,  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli  cofnięcie 
odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

8. Unieważnianie umów i nakładanie kar finansowych.
Zasady formalne  i  merytoryczne dotyczące orzekania Krajowej  Izby Odwoławczej  określa 
przepis  art.  192 ustawy. Nowelizacja ustawy wprowadziła  obowiązek unieważnienia przez 
Izbę  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  albo  zastosowania  kar  alternatywnych. 
Zgodnie z art. 192 ust. 3 ustawy Izba może, jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego 
została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy:
1) unieważnić umowę, albo
2) unieważnić  umowę  w zakresie  zobowiązań  niewykonalnych  i  nałożyć  karę  finansową 

w uzasadnionych przypadkach,  w szczególności  gdy nie  jest  możliwy zwrot  świadczeń 
spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu, albo

3) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu czasu obowiązywania umowy w przypadku 
stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym, albo

4) jeżeli  umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  została  zawarta  w  okolicznościach 
dopuszczonych w ustawie Izba może stwierdzić naruszenie przepisów ustawy (art. 192 ust. 
3  pkt  3  ustawy).  Kary finansowe nakłada się  na zamawiających w wysokości  do 10% 
wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie (art. 193 ustawy) 
lub  do  5% wartości  wynagrodzenia  wykonawcy  przewidzianego  w  zawartej  umowie 
w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które 
nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy (art. 194 ustawy).

1.16.3. Skarga  do sądu (art. 198a – 198g ustawy)



Na  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (zwanej  dalej  KIO)  oraz  postanowienia  kończące 
postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga  do  sądu  okręgowego  właściwego  dla  siedziby,  bądź  miejsca  zamieszkania 
zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie 
jej  odpis  przeciwnikowi  skargi.  Złożenie  skargi  w  placówce  operatora  publicznego  jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 
Skarga  powinna  czynić  zadość  wymaganiom  przewidzianym  dla  pisma  procesowego  oraz 
zawierać:
 oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
 przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem,
 wskazanie dowodów,
 wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
Prawo  wniesienia  skargi  na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przysługuje  również 
Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

2. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1.17. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów zamówienia zastaną odrzucone.

1.18. Określenie  maksymalnej  liczby  wykonawców,  z  którymi  zamawiający  zawrze   
umowę ramową

    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

1.19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w   
art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli  zamawiający przewiduje  
udzielenie takich zamówień

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia ewentualnych zamówień uzupełniających. 

1.20. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych  

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.21. Adres  poczty  elektronicznej  lub  strony  internetowej  zamawiającego,  jeżeli   
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

1. Zamawiający  nie  dopuszcza  porozumiewania  się  drogą  elektroniczna,  sposób 
porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami został określony w pkt. 1.7 SIWZ.

2. Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  (SIWZ)  zamieszczona  została  na  stronie 
internetowej OLO Woskowice Małe: http:// www olo-woskowice.co Treść zapytań do SIWZ 
wraz  z  wyjaśnieniami  jak  również  wszelkie  zmiany  i  modyfikacje  SIWZ,  przedłużenie 



terminu składania ofert i inne informacje wymagane ustawą, także zostaną zamieszczone na 
wyżej określonej stronie internetowej.

1.22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia   
między  zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą następowały w złotych polskich. 

1.23. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej  

Nie dotyczy postępowania.

1.24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje   
ich zwrot

     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Szczegółowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1.25. Żądanie  wskazania  przez  wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której   
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

Zamówienie nie może być wykonywane z udziałem podwykonawców. 

1.26. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom  

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia  przez podwykonawców. 

1.27. Załaczniki  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

     Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:
    1) Załącznik Nr 1 i 2 -dane szczegółowe  dotyczące zamówienia 
    2)Formularz oferty wraz z załącznikami.
    3)Projekt umowy wraz z protokołem  wadliwej dostawy.
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                                                                                                Załącznik Nr 1 do SIWZ

  Dane szczegółowe dotyczące zamówienia:

6.  Jeden osobodzień żywieniowy składa się ze śniadania, obiadu i kolacji-  

     wydawanych pacjentom w następujących godzinach:

           śniadanie o godz. 7,30 do 8,0

           obiad        o godz. 13,00 do 13,30

           kolacja     o godz. 18,00 do 18,30

7. Przedmiotem zamówienia jest 51 000 osobodni żywieniowych – określonych w jadłospisach dekadowych dla 

poszczególnych diet według tabel Nr 1,2,3, które winne być  realizowane cyklicznie przez cały okres 

obowiązywania umowy w tym:.

a) ilość diet cukrzycowych  do 4%  ilości zamówienia 

b) ilość diet  lekkostarwnych  do  20% ilości zamówienia .

3.  Dzienna ilość zamawianych posiłków uzależniona będzie od ilości pacjentów.

4. Zamawiający zgłaszał będzie telefonicznie, faxem lub e -mail z wyprzedzeniem jednodniowym ilość 

zamawianych posiłków na wskazany w umowie numer ,adres.

5. Posiłki mają być przygotowane, dostarczone i wydane przez pracowników  Wykonawcy w naczyniach 

należących do Wykonawcy z zachowaniem wszelkich 

    obowiązujących warunków higieniczno – sanitarnych.

8. Wydawane posiłki obiadowe lub inne gorące dania będą posiadać co najmniej

    następujące temperatury:

         zupy – 75 stopni C

        drugie dania – 63 stopnie C

        gorące napoje – 80 stopni C

        dania zimne typu sałatki surówki, sosy – 4 stopni C

d) Dekadowy jadłospis, który jest przedmiotem zamówienia  winien być realizowany cyklicznie przez cały okres 

obowiązywania umowy.

e) W przypadku  wątpliwości  co do jakości , składu i rodzaju dostarczonego pożywienia 

Zamawiający ma prawo do zlecenia  zbadania  dostarczonych posiłków . 

a) w przypadku  zgodności  dostarczonego posiłku z zamówionym koszty badania ponosi Zamawiający,

b)w przypadku  niezgodności  dostarczonego posiłku z zamówionym koszty badania ponosi Wykonawca 

c)  w przypadku  niezgodności  dostarczonego posiłku z zamówionym potwierdzonej kontrolą przeprowadzoną przez 

Powiatowy Inspektorat Sanitarny  Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  za ten posiłek w wysokości  50% kwoty 

jaką Wykonawca  złożył w ofercie .



d) koszty badania, o których mowa w pkt,8, ust. b zostają potrącone z najbliższej faktury Wykonawcy. 

f) Zamawiający na zasadzie umowy udostępni Wykonawcy dla należytego 

 utrzymania w czystości ,zmywarki mechaniczne do naczyń wraz ze zmywalniami,    

 pomieszczeniem do wydawania posiłków i magazynem naczyń z nieodpłatnym   

 dostępem do energii elektrycznej i wody. Eksploatacja urządzeń zgodna z 

 instrukcją obsługi na koszt Wykonawcy.

g) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania w okresie Świąt Bożego  

Narodzenia i Wielkanocy posiłków o charakterze świątecznym z uwzględnieniem         

tradycyjnych potraw.

h) Zamawiający wymaga , aby Wykonawca zabezpieczył transport posiłków w termosach do pomieszczenia 

buforowego (czystego).

i) Zamawiający wymaga aby po zmyciu naczyń Wykonawca odebrał odpady w pojemnikach Wykonawcy.

j) Wykonawca musi przestrzegać zaleceń Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb P.poż, itp.

k) Zamawiający przedstawiając powyższe oczekuje od Wykonawcy wyznaczenia ceny średniego całodobowego 

wyżywienia z rozbiciem na cenę śniadania, obiadu, kolacji.

l) Uwzględniając  sezonowość  występowania jarzyn i  owoców ,  Wykonawca może dokonać zmian w 

jadłospisie  w przypadku zup i surówek.



Numer sprawy 2/ZP/2015. TABELA Nr 1 do załącznika Nr1 SIWZ

JADŁOSPIS DEKADOWY
Dieta lekkostarwna

DZIEŃ TYGO-

DNIA (DATA)

Śniadanie OBIAD KOLACJA

/ Kiełbasa szynkowa 

80g Miód w opakowa-

niu jednorazowym min 

25g pieczywo pszenne 

150g , masło 15g 

Kawa z mlekiem 250 

ml

Lane ciasto na rosole 450ml 

Filet drobiowy gotowany 

100g

Ziemniaki 200g Szpinak go-

towany 100g

Kompot 250 ml

Ryba gotowana w ja-

rzynach (100g ryby + 

20 g jarzyn) pieczywo 

pszenne 150g Masło 

15g Herbata 250ml

II Klops gotowany 100g 

Pieczywo pszenne 

150g

Masło 15g Kawa z 

mlekiem 250ml

Zupa jarzynowa 450ml Sztuka 

mięsa w sosie (100 g mięsa + 20 

g sosu) Kasza jęczmienna na 

sypko 200g Marchew gotowana 

100g Kompot 250ml

Polędwica drobiowa 

80g Pomidor b/skórki

Pieczywo pszenne 

150g Masło 15g Her-

bata 250 ml

III Pasta z twarogu I wę-

dliny 100g, dżem w 

opakowaniu jednora-

zowym min 25g Pie-

czywo pszenne 150g

Masło 15g, Kawa z 

mlekiem 250 ml

Barszcz zabielany 450 ml Schab 

gotowany 100g Ziemniaki 200g 

Sałata zielona z jogurtem 

60/20g kompot

Kiełbasa śląska drob. 

na gorąco 10Og Pie-

czywo pszenne 150g 

Masło 15g Herbata 

250ml

IV Kiełbasa szynkowa 

80g

Pomidor b/skórki Pie-

czywo pszenne 150g

Masło 15g Kawa z 

mlekiem 250ml

Zupa koperkowa 450ml

Pierogi leniwe 400g 

Kisiel z jabłkiem 250 

ml

Sałatka jarzynowa z 

olejem 100g Mielonka 

wieprzowa 40g Pie-

czywo pszenne 150g 

Herbata 250ml



V Serek fromage lub po-

dobny w opakowaniu 

jednorazowym 

min.100g Pieczywo 

pszenne 150g Rogal 1 

szt Masło 15g Kakao z 

mlekiem 250 ml

Zupa brokułowa z ziemniakami 

450ml Risotto 400g  + Sos po-

midorowy 100ml, Kompot 

250ml

Salceson drobiowy 

150g Pieczywo pszen-

ne 150g Masło 15g 

Herbata 250ml

VI Kiełbasa szynkowa 

80g

Dżem lub marmolada 

w opakowaniu  jedno-

prazowym min 25 g 

Pieczywo pszenne 

150g

Masło 15g Kawa z 

mlekiem 250ml

Kasza manna na rosole 450ml 

Bitka wieprzowa gotowana 

100g Ziemniaki 200g Sałatka z 

buraczków i jabłka 100g Kom-

pot 250ml

Parówka na gorąco 

15Og Pieczywo pszen-

ne 150g Masło 15g 

Herbata 250ml
I

VII Polędwica drobiowa 

80g

Miód naturalny w opa-

kowaniu jednorazo-

wym min 25g  Pieczy-

wo pszenne 150g

Masło 15g Kawa z 

mlekiem 250ml

Zupa ziemniaczana 450ml Pul-

pet gotowany 100g

Ziemniaki 200g Brokuły z wody 

100g Kompot 250ml

Makaron z sosem mię-

sno-jarzynowym 200g 

Herbata 250ml

VIII Pasta z twarogu i po-

mid. 80g

szynka tyrolska 80g 

Pieczywo pszenne 

150g

Masło 15g Kawa z 

mlekiem 250ml

Krupnik z zieleniną 450ml Ryba 

gotowana 100g Ziemniaki 200g 

Marchew oprószana 80g Kom-

pot 250ml

Polędwica drobiowa 

80g Jarzyny duszone 

100g Pieczywo pszen-

ne 150g Masło 15g 

Herbata 250ml

IX Kiełbasa szynkowa 

80g

Dżem w opakowaniu 

jednorazowym min 

25g  Pieczywo pszen-

ne 150g

Masło 15g Kawa z 

mlekiem 250 ml

Zupa selerowa z grzankami 

450ml Sztuka mięsa got. w ja-

rzynach (100 g mięsa + 20g ja-

rzyn) Ziemniaki 200g Kompot 

250ml

Ryż zapiekany Z jabł-

kami 200g Polędwica 

drobiowa 40g Pieczy-

wo pszenne 150g Ma-

sło 15g Herbata 250ml



X  Serek Tartare lub po-

dobny w opakowaniu 

jednorazowym  min. 

25 g, Mielonka wie-

przowa 80gPieczywo 

pszenne 150g

Masło 15g Kakao z 

mlekiem 250ml

Zupa pomidorowa z makaronem 

450m! Kurczak gotowany 170g

Ziemniaki 200g Buraczki na 

ciepło 10Og Kompot 250ml

Klops pieczony W per-

gaminie 80g Pieczywo 

pszenne 150g Masło 

15g herbata 250ml

Numer sprawy 2/ZM/2015                             TABELA Nr 2 do załącznika NR 1 SIWZ

JADŁOSPIS DEKADOWY

DIETA PODSTAWOWA

DZIEŃ TYGO-
DNIA (DATA)

Śniadanie OBIAD KOLACJA

/ Kiełbasa szynkowa 

40g

Serek topiony 50g w 

opakowaniu jednora-

zowym Pieczywo mie-

szane 150g

Masło 15g, Kawa z 

mlekiem 250 ml

Lane ciasto na rosole 450ml 

Filet drobiowy panierowany 

100g Ziemniaki 200g Mizeria 

ze śmietaną 100g kompot 

250ml

Ryba po grecku 

(100g ryby +jarzyny 

20g) Chleb 150g Ma-

sło 15g Herbata 250ml

// Paprykarz lub pasta z 

makreli 100g Pieczy-

wo mieszane 150g

Masło 15g Kawa z 

mlekiem 250ml

Zupa jarzynowa 450ml Bitka 

wieprzowa w sosie (100g mięsa 

+ sos) Kasza jęczmienna na syp-

ko 200g Marchew z groszkiem 

10Og Kompot 250ml

Polędwica drobiowa 

80g Ogórek świeży lub 

konserwowy Chleb 

150g Masło 15g Her-

bata 250ml

III Ser żółty 80 g, dżem w 

opakowaniu jednora-

zowym 25g  Rogal 1 

szt,, pieczywo miesza-

ne 150g

Masło 15g Kawa z 

mlekiem 250 ml

Barszcz czerwony zabielany 

450ml Kotlet schabowy paniero-

wany 100g

Ziemniaki 200g Sałata zielona 

ze śmietaną 60/20g

Kompot 250ml

Kiełbasa śląska na go-

rąco 100g, ketchup 

Chleb 150g Masło 15g 

Herbata 250ml



IV Kiełbasa szynkowa 

80g

Pomidor Pieczywo 

mieszane 150g

Masło 15g Kawa z 

mlekiem 250 ml

Zupa koperkowa 450 ml Pie-

rogi ruskie z cebulką 400g 

Kisiel z jabłkiem 250ml

Sałatka jarzynowa z 

majonezem 100g Mie-

lonka wieprzowa 40g 

Chleb 150g Masło 15g 

Herbata 250ml

V Pasta jajeczna 100g. . 

Pieczywo mieszane 

150g

Masło 15g Kakao z 

mlekiem 250ml

Zupa brokułowa z ziemniakami 

450ml Kluski z mięsem 400g, 

surówka z kiszonej kapusty 

Kompot 250ml

Szynka drobiowa 40g, 

ser żółty 80g Chleb 

150g Masło 15g Her-

bata 250ml

VI Szynka mielona 100g 

ogórek zielony lub 

konserwowy. Pieczy-

wo mieszane 150ml 

Masło 15g Kawa z 

mlekiem 250ml

Grochowa z boczkiem 450ml 

Pieczeń wieprzowa w sosie 

(100g mięsa + sos 20g)

Ziemniaki 200g Sałatka z bu-

raczków i jabłka 100 g Kompot 

250ml

Parówka na gorąco 

150g Musztarda Chleb 

150g Masło 15g Her-

bata 250ml

VII Polędwica drobiowa 

80g

Miód naturalny  w 

opakowaniu jednora-

zowym min 25g Pie-

czywo mieszane 150g

Masło 15g Kawa z 

mlekiem 250ml

Zupa ogórkowa 450ml Kotlet 

mielony 100g Ziemniaki 200g 

Surówka wielowarzywna 10Og 

Kompot 250ml

Sałatka żydowska 

100g Pasztet drobiowy 

40g Chleb 150g Masło 

15g Herbata 250ml

VIII  Salceson 100g Droż-

dżówka 1 szt. Pieczy-

wo mieszane 150g

Masło 15g Kawa z 

mlekiem 250ml

Krupnik z zieleniną 450mi Ryba 
smażona 100g Ziemniaki 200g 
Surówka z marchwi i selera 
100g Kompot 250ml

Pasztet pieczony 100g 

ogórek konserwowy 

lub świeży 150g Masło 

15g Herbata 250ml

IX Kiełbasa szynkowa 

80g

Dżem 25g w opakowa-

niu jednorazowym Pie-

czywo mieszane 150g

Masło 15g Kawa z 

mlekiem 250ml

Zupa selerowa z grzankami 

450ml Bigos 200g Ziemniaki 

200g Kompot 250ml

Jajko w sosie tatarskim 

75/100g, Polędwica 

drobiowa 40g Chleb 

150g Masło 15g Her-

bata 250ml



X Serek Tartare lub po-

dobny w opakowaniu 

jednorazowym  min. 

25 g, Mielonka wie-

przowa 80g Pieczywo 

mieszane 150g

Masło 15g Kakao z 

mlekiem 250ml

Zupa pomidorowa z makaronem 

450ml Gulasz węgierski 100+ 

sos  min 20g g,  Ziemniaki 200g 

Sałatka z fasolki szparagowej 

100g Kompot 250ml

Klops pieczony 100g 

Ogórek konserwowy 

Chleb 150g Masło 15g 

Herbata 250ml

Numer sprawy 2/ZM/2015                               TABELA Nr 3 do załącznika Nr 1 SIWZ

JADŁOSPIS DEKADOWY

Dieta cukrzycowa

DZIEŃ TYGO-
DNIA (DATA)

Śniadanie OBIAD KOLACJA

/ Kiełbasa szynkowa 

40g

Ser topiony 50g w opa-

kowaniu jednorazo-

wym Pieczywo mie-

szane 150g

Masło 15g Kawa z 

mlekiem 250ml Grape-

fruit ? szt

Lane ciasto na rosole 450ml 

Filet drobiowy gotowany 

80g Ziemniaki 200g Mizeria 

ze śmietaną 100g Kompot 

b/cukru 250ml

Ryba po grecku (100g 
ryby +jarzyny 20g) 
Chleb graham 150g 
Masło 15g Herbata 
250ml Jabłko 1 szt

//  Paprykarz lub pasta z 

makreli 100g Pieczywo 

mieszane 150g

Masło 15g Kawa z 

mlekiem 250ml Su-

rówka z kapusty pekiń-

skiej 100g

Zupa jarzynowa 450ml Bitka 

wieprzowa w sosie (100g 

mięsa + 20 g sos) Kasza jęcz-

mienna na sypko 200g Mar-

chew z groszkiem 100g

Kompot b/cukru 250ml

Polędwica drobiowa 

80g Pomidor Chleb 

graham 150g Masło 

15g Herbata 250ml 

Kiwi 1 szt



/// Pasta z twarogu I wę-

dliny 100g,sałatka z 

papryki czerwonej 

100g Pieczywo mie-

szane 150g

Masło 15g, Kawa z 

mlekiem 250ml Owoce 

sezonowe

Barszcz czerwony zabielany 

450ml Schab duszony (100g 

mięsa) Ziemniaki 200g Sałata 

zielona ze śmietaną 60/20g 

Kompot b/cukru 250ml

Kiełbasa śląska na go-

rąco

100g,musztarda Sałat-

ka z ogórka kiszonego 

100g

Chleb graham 150g 

Masło 15g,herbata 

250g Sok wielowa-

rzywny 200
IV Kiełbasa szynkowa 

80g

Pomidor Pieczywo 

mieszane 150g Masło 

15g Kawa z mlekiem 

250m Jogurt naturalny 

200mll

Zupa koperkowa 450ml Pie-
rogi ruskie z cebulką 400 g 
Surówka z marchwi jabłka 
100g Kisiel b/cukru 250ml

Sałatka jarzynowa z

majonezem 100g Mie-

lonka wieprzowa 40g-

chleb graham 150g 

Masło 15g,herbata 

250g mandarynki

V Pasta jajeczna 100g.  

Ogórek świeży 80g 

Pieczywo mieszane 

150g

Masło 15g Kakao z 

mlekiem 250ml Su-

rówka z owoców 100g

Zupa brokulowa 

Kluski z mięsem 

400g, surówka z ki-

szonej kapusty 

450ml  100ml Kom-

pot b/cukru 250ml

Salceson drobiowy 

I50g Chleb graham 

150g Masło 15g Her-

bata 250ml Sok poma-

rańczowy 200ml

VI Szynka mielona 100g 

ogórek zielony lub ki-

szony.

Pieczywo mieszane 

150g

Masło 15g

Kawa z mlekiem 

250ml

Sałatka z pomidorów 

100g

Kasza manna na ro-

sole 450ml

Pieczeń wieprzowa 

w sosie (100g mięsa 

+ sos 20g)

Ziemniaki 200g

Sałatka z buraczków 

i jabłka 100g

Kompot b/cukru 

250ml

Parówka na gorąco 

150g

Musztarda, korniszon

Chleb graham 150g

Masło 15g

Herbata 250ml

Jabłko 1 szt

VII Polędwica drobiowa 

80g

Ser żółty 40g

Pieczywo mieszane 

150g

Masło 15g

Kawa z mlekiem 

Zupa ogórkowa 

450ml

Pulpet gotowany 

100g

Ziemniaki 200g

Surówka wielowa-

rzywna 100g

Sałatka żydowska 

100g

Pasztet drobiowy 40g

Chleb graham 150g

Masło 15g herbata-

250ml

Kiwi 1 szt.



250ml

Sok z marchwi 200ml

Kompot b/cukru 

250ml

VIII Pasta z twarogu i po-

mid. 80g

Szynka tyrolska 80g

Pieczywo mieszane 

150g

Masło 15g

Kawa z mlekiem 

250ml

Kisiel b/cukru z jabł-

kiem 250ml

Krupnik z zieleniną 

450ml

Ryba gotowana 100g

Ziemniaki 200g

Surówka z marchwi i 

selera 100g

Kompot b/cukru 

250ml

Pasztet drobiowy

100g ogórek kiszony

chleb graham 150g

masło15g,herbata 

250ml

sok pomidorowy 200 

ml

IX Kiełbasa szynkowa 

80g

Salceson z indyka 40

Pieczywo mieszane 

150g

Masło 15g

Kawa z mlekiem 

250ml

Sałatka z pomidora 

100 g

Zupa selerowa z 

grzankami 450ml

Sztuka mięsa goto-

wana

w jarzynach (100g 

mięsa+ 20 g jarzyn)

ziemniaki 200g

kompot b/cukru 

250ml

Jajko w sosie tatarskim 

75/100 

polędwica drobiowa 

40g

chleb graham 150g

masło 15g

herbata 250ml

kefir 200ml

X Serek Tartare lub po-

dobny w opakowaniu 

jednorazowym  min. 

25 g,              Mielonka 

wieprzowa 80g

Pieczywo pszenne 

150g

Masło 15g

Kakao z mlekiem 

250ml

Owoce w galaretce

b/cukru 200g

Zupa pomidorowa z 

makaronem 450ml

Gulasz węgierski 

(100g mięsa + 20 g 

sos)

Ziemniaki 200g

Sałatka z fasolki 

szparagowej 100g

Kompot b/cukru 

250ml

Klops pieczony 80g

Ogórek kiszony

Chleb graham 150g

Masło 15g

Herbata 250ml

mandarynki



Uwagadotyczy wszystkich diet  : Gramatura  mięsa , ryb oznacza ilość wagową  mięsa , ryb w posiłku  bez panierki .
Stosowanie sezonowości  warzyw do zup i surówek musi uwzględniać i zmienność podawania.  
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