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OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA

CPV: 55523100-3 Ustugi w zakresie posilkbw szkolnych

55321000-6 Ushigi przygotowywania posilkdw

55524000-9 Ustugi dostarczania posilkow do szkol

1. Przedmiotem zamowienia jest spoiz^dzanie, dow6z i wydawanie posilkdw typu obiadowego

dla dzieci i mtodzieiy szkolnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka, zgodnie

z wymaganiami:

1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywno^ci i iywienia (Dz. U.
z 2017 r. poz. 149 z p6zn. zm.);

2) ustawy zdnia 14 marca 1985 r. oPanstwowej Inspekcji Sanitamej (Dz. U. z2017r.

poz. 1261 zpdtn. zm.);

woparciuo:

3) ,2^onny 2ywienia Czlowieka - Podstawy prewencji otytosci i chor6b zakaznych" pod
redakcj^ naukow^ prof, dr hab. n. med. M. Jarosza i doc. dr hab. n. przyr. B. Buthak -

Jachymczyk;

4) publikacj? pod red. prof, dr liab. n. med. M. Jarosza pt.: „OBIADY SZKOLNE

z uwzgl^dnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla

pKjsilkbw szkolnych";

5) zalecenia Instytutu Zywnosci i 2ywienia w Warszawie.
2. Zamawiaj^y udziela zamdwienia w 11 (stownie: jedenastu) cz^sciach, zgodnie zponizsz^

tabel^:

Nrcz^ici Sicdziba szkoly Szacunkowa iloiii ucznidw Przerwy obiadowe

1 Dybki 17 10:45

2 Nagoszewo 5 10:50

3 Dudy 15 10:35

4 Koziki 25 11:30

5 Komorowo 10 11:15

6 Ugniewo 6 10:35

7 Stare Lubiejewo 5 10:30

8 Patapus 6 10:15

9 Jelonki 10 10:35

10 Jasienica 2 12:15

11 Kalinowo 8 11:20

RAZEM 109 "  ~ _

Dane w tabeli dotycz^ce ilo^i doiywianych ucznibw s^ danymi szacunkowymi i mog^ ulec

zmianie.

3. Termin realizacji zamdwienia: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2021 r.

Przedmiot zamowienia realizowany b^dzie w dni nauki szkolnej, od poniedziatku do pi^tku,

zwyt^zeniem ferii zimowych, wakacji, przenv swi^tecznych itp. Zamawiaj^cy zastizega

sobie mozliwo56 zlecenia sporzgdzenia positk6w wdni wolne od nauki (tj. ferie zimowe,

wakacje, itp.), o czym niezwlocznie powiadomi wykonawc?.

4. Zamawiaj^y wyznacza Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz

dyrektorbw szk6t do nadzoru nad prawidtow^ realizacji przedmiotu zam6wienia.
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5. Spos6b realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) przez posilek typu obiadowego rozumie si? jedno gor^ce danle;
2) wykonawca przez caly okres realizacji przedmiotu zamdwienia sporzqdza jadlospis na

okres miesi?czny, uw2^1?dniaj^ poniisze wytyczne:

- poniedzialek i ̂ roda - zupa z wkladk^ i pieczywem,

- wtorek i czwaitek - danie mi?sne z surdwk^ napoj,

- piqtek - danie jarskie, w zalezno^i od dania: z surdwkq lub bez, napoj;
3) posiiki musz^ byd gor^ce, urozmaicone, estetyczne, wykonane ze iwieiych artykxddw

spozywczych posiadaj^cych aktualne terminy przydatno^i do spozycia;
4) jadlospis musi byd urozmaicony, posiiki nie mog^ powtarzad si? wci^gu dw6ch

nast?puj4cych po sobie tygodniach;

5) wykonawca sporz^dza jadlospis w co najmniej 3 egzemplarzach, z ktdrych jeden
dostarcza do Gminnego Osrodka Pomocy Spdecznej, jeden dyrektorowi szkoly, a jeden
umieszcza w widocznym miejscu w punkcie wydawania posilkdw;

6) tennin dostarczenia jadlospisu: najpozniej do ostatniego dnia roboczego poprzedzaj^ego
miesi^c dozywiania;

7) wykonawca pizy sporz^dzaniu jadlospisu wezmie pod uwag? sugestie Zamawiajgcego
oraz os6b wyznaczonych do nadzoru nad realizacji przedmiotu zamdwienia;

8) wykonawca dostarczy posiiki do punktu ich wydawania wlasnym ̂ rodkiem transportu, na
wlasny koszt przy zachowaniu odpowiednich warunkdw higieniczno-sanitamych;

9) wykonawca dostarczy posiiki w jednorazowych, specjalistycznych pojemnikach
przystosowanych do bezposredniego spoiycia posilku lub wtermosach zbiorczych -
w zalezno^ci od wymagan Sanepidu;

lOjniezaleinie od formy transportu posiiki musz^ byd gorice;
11) wykonawca zapewni sztudce i naczynia niezb?dne do spo^cia posilku;
12) wykonawca wyda posiiki w punkcie wydawania posilkdw iterminie okreilonym przez

dyrektora szkoly;

13)przewidywane godziny wydawania posilkdw dla poszczegdinych cz?^ci znajduj^si?
w tabeli (pkt 2);

14) Zamawiajicy zastrzega, ±e godziny podane w tabeli mogi ulec nieznacznym
pr2esuni?ciom +/- 5 minut;

15) posiiki muszi bye dostarczone najwcze^niej na 15 minut przed godziny okresloni
w tabeli, z zastrzeteniem ppkt 14;

16)wykonawca wyda posiiki na podstawie listy osdb uprawnionych do ich otizymania
z zastrze&niem, Ze w calym okresie realizacji umowy moze ona ulec zmianie; o kazdej
zmianie wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo, co najmniej na
jeden dzien przed dostaw^ posilkdw do godziny 15:00;

17) wykonawca sprzqlnie zuZyte naczynia i zagospodaruje smieci i odpady powstale podczas
realizacji przedmiotu zamdwienia.
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