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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem prowadzonego postępowania jest pełnienie usługi gastronomicznej 
polegającej na: 

 

 przygotowaniu i dostarczeniu na potrzeby stołówki szkolnej – gorącego 
posiłku: obiadu dwudaniowego wraz z napojem, również obiadów 
dietetycznych dla dzieci objętych dietą (np. eliminacyjną bezglutenową itp.) 

 

 prowadzenie sklepiku szkolnego ze zdrową żywnością i napojami, (m. in. w 
ofercie powinny się znaleźć: jogurty, soki, owoce, kanapki, warzywa itp.), 
sklepik szkolny powinien w ofercie posiadać również śniadania na ciepło, 

 

na rzecz Kolegium Edukacyjnego Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego, 
ul. Grabowa 33. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania przepisów 
prawa dotyczącego warunków świadczenia usług żywienia w szczególności 
zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

 

2. ZAKRES PRAC 
 

2.1. Usługa gastronomiczna w szczególności polega na: 
 

 przygotowaniu i podawaniu posiłków śniadaniowych w ramach sklepiku 
szkolnego i obiadowych dla uczniów i pracowników szkoły. Wykonawca 
musi zapewnić możliwość odpłatnego przygotowania posiłków na wynos. 

2.2. Posiłki będą serwowane w stołówce szkolnej. 
 

2.3. Godziny świadczenia usług gastronomicznych dla uczniów i pracowników 
Zamawiającego w godz. od 7.30 do 14.30 we wszystkie dni robocze (od 
poniedziałku do piątku, w szczególnych przypadkach mogą ulec zmianie), z 
wyjątkiem przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji, dni ustawowo 
wolnych od nauki i dni dodatkowo wolnych od zajęć, chyba że Zamawiający 
zobowiąże Wykonawcę do świadczenia usługi również w te dni. (np. 
półkolonie letnie czy zimowe). Wydawanie obiadów w godzinach od 11.30 
do 14.30. 

 

2.4. Poza godzinami świadczenia usług gastronomicznych przez Wykonawcę z 
kuchni oraz stołówki będą korzystać uczniowie pod nadzorem nauczycieli. 
Pomieszczenia wykorzystywane będą na kółka kulinarne, zebrania itp. 
Wykorzystanie pomieszczeń nie będzie wymagało zgody Wykonawcy. 

 

Zamawiający dysponuje pomieszczeniami, wyposażeniem kuchni i bufetu, które, 
zostaną wynajęte Wykonawcy w celu świadczenia usług gastronomicznych. 
Wykaz powierzchni pomieszczeń oraz  wyposażenia kuchni do wynajęcia został 
przedstawiony w załączniku nr 1. Miesięczna stawka za wynajem powierzchni 
wymienionej w załączniku wraz z wyposażeniem wymienionym wyniesie 2400 
PLN netto. Zamawiający umożliwi Wykonawcy instalację dodatkowego, 
własnego umeblowania oraz sprzętu i wyposażenia. W miesiącach letnich VII 
i VIII oraz w czasie ferii zimowych czynsz za najem nie jest pobierany. 
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3. DANE DO CHARAKTERYSTYKI OBROTÓW 

 

3.1. Liczba uczniów – 370 osób; ilość pracowników szkoły – ok. 50 osób 

3.2. Średnia ilość uczniów spożywających obiady – ok. 200 osób dziennie; 

3.3. Rozliczenia za posiłki następują pomiędzy Wykonawcą a Uczniem, Rodzicem, 
Szkoła – Zamawiający, nie bierze udziału w rozliczaniu, zbieraniu itp. opłat za 
serwowane posiłki, rozliczenia z rodzicami należy umożliwić zarówno w formie 
gotówkowej, jak i elektronicznej (przelewy). 

3.4. W ramach wybranego systemu opłat Wykonawca udostępni pracownikom 
szkoły dzienną informację dotyczącą wykupionych obiadów dla konkretnego 
ucznia – raport. 

3.5. Stołówka ma charakter zamknięty, tzn. jest dostępna tylko dla uczniów 
ich rodziców i pracowników Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza 
świadczenia usług gastronomicznych dla klientów indywidualnych. 

3.6. Dopuszcza się wykorzystanie w/w lokalu na cele komercyjne świadczone poza 
placówką oświatową, pod warunkiem uzgodnienia szczegółów świadczenia z 
dyrektorem placówki oświatowej. 

3.7. W przypadku gdy łączna dostawa obiadów dwudaniowych będzie mniejsza niż 
planowana, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego 
tytułu. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
dostarczanych posiłków danego dnia według zamówień uczniów. 

3.8. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. 

3.9. W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, 
dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Wykonawcą. 

 

 
4. ORGANIZACJA USŁUG 

 

Na terenie siedziby Zamawiającego Wykonawcę obowiązują zasady i 
regulaminy porządkujące bezpieczeństwo osób i mienia, dostęp do miejsc 
świadczenia usług, przemieszczanie się w budynku, identyfikację osób, itp. 

 
 

5. ASPEKTY TECHNICZNE 

 
 

5.1. Zamawiający dysponuje pomieszczeniami, wyposażeniem kuchni i 
bufetu, które zostaną wynajęte Wykonawcy w celu świadczenia usług 
gastronomicznych. Wykaz powierzchni, pomieszczenia do wynajęcia, wykaz 
wyposażenia kuchni został przedstawiony w Załączniku nr 1. Zamawiający 
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umożliwi Wykonawcy wstawienie własnego umeblowania oraz instalację 
dodatkowego, własnego sprzętu i wyposażenia po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Dyrektorem Placówki. 

 

5.2. Wykonawca świadczyć będzie usługi gastronomiczne, wykorzystując 
własne zasoby, w tym wyposażenie, podręczny elektrosprzęt kuchenny (poza 
udostępnionym przez Zamawiającego), zastawę, sztućce, naczynia, tace, 
obrusy, elementy dekoracji stołów, itp. 

 

 
 

6. OCZEKIWANIA WOBEC JAKOŚCI USŁUG 

 
6.1. Wykonawca zapewnia urozmaicenie jadłospisów (jadłospis obejmuje 

dania różnorodne - zarówno  dania mięsne, rybne, oraz jarskie), a także 
uwzględnia w tworzonym jadłospisie sezonowość produktów oraz dopasowuje 
menu do świąt a także do postu obowiązującego w piątki. W jadłospisie 
winna widnieć gramatura i kaloryczność posiłków. Kaloryczność i zawartość 
składników mineralnych powinna być dostosowana do norm żywności i 
żywienia przedstawionych dla dzieci w wieku szkolnym. (Są to dzieci w wieku 
rozwojowym dlatego też muszą być zachowane odpowiednie proporcje 
wapnia, magnezu itp.).   

 
6.2. Zamawiający wymaga, aby w codziennej ofercie śniadaniowej znalazły 

się minimum: 
 

a) potrawy z jaj przygotowywane na bieżąco, w tym minimum jajecznica w 
różnych wersjach (najlepiej przygotowywana na parze), jaja na twardo, 
jaja sadzone, omlet, pasta jajeczna do kanapek,  

b) chude wędliny od zaufanych dostawców np. wędliny z indyka itp.  
c) kanapki z pieczywa mieszanego – min. 50% pieczywa ciemnego, np. 

kanapki z chudą wędliną, twarogami półtłustymi, pastami warzywnymi itp. z 
dodatkiem nasion: słonecznika, sezamem, pestkami dyni itp.  

d) sałatki przyrządzone na bieżąco z sezonowych warzyw i owoców, najlepiej 
ze zdrowym sosem na bazie chudego jogurtu. 

e) świeże soki, koktajle, smoothie na bazie owoców i wody, koktajle mleczno- 
owocowe, koktajle mleczno-warzywne, herbaty, mleko, lub kakao (tylko na 
bazie kaka powyżej 80%, nie dosładzane)  

f) ciepłe mleko + dostarczane osobno płatki śniadaniowe różnego rodzaju 
(płatki kukurydziane, kukurydziane z dodatkiem czekolady, płatki 
owsiane, płatki jaglane itp.) 

g) śniadania w formie słodkiej np.: jogurty naturalne, dżemy sporządzone 
w 100% z owoców bez dodatku cukru, mieszanki płatków i gorzkiej 
czekolady, lub świeże owoce, jaglanki i owsianki na słodko, placuszki 
np. owsiane z dodatkami, 

h) surowy owoc/warzywo lub musy na ich bazie  
 
Zamawiający wymaga, aby śniadania były dostępne od godziny 7.30. 
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6.3. Zamawiający wymaga, aby w codziennej ofercie obiadowej dostępne 
były minimum: 

 

a) dwa rodzaje zupy, 
b) dwa rodzaje drugiego dania, (w tym: dwa rodzaje dodatków skrobiowych 

do wyboru)  takich jak: ziemniaki, ryże, kasze, makarony pełnoziarniste 
itp., dwa rodzaje jarzyn lub surówek takich jak: podawane na ciepło 
gotowane warzywa, mieszanki warzywne, szpinak, kalafior, puree 
warzywne itp., 

c) kompot, soki, herbata lub np. maślanka do wyboru.  
 

6.4. Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki 
jakościowe: 

 

 jadłospis dla obiadów dwudaniowych powinien być urozmaicony; rodzaj 
potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu – dekadówka (w 
tym 10 zup, 5 dań mięsnych i 5 dań jarskich), 

 w tygodniu powinien być dostarczany, co najmniej 3 razy obiad z drugim 
daniem mięsnym lub rybnym wraz z surówką, rodzaje mięsa powinny być 
urozmaicone (mięso kurczaka, z indyka, cielęcina, wołowina, od czasu do 
czasu wieprzowina) jak i również ryb (łosoś, dorsz, mintaj itp.)  .  

 potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej 
jakości, świeżych, najlepiej sezonowych, naturalnych, mało 
przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych -
konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie 
aromatyzowanych, doprawione, nie jałowe a także nie przewyższające 
norm użycia soli i cukru.  

 w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone, duszone, 
smażone bez dodatku tłuszczu lub okazjonalnie smażone na oleju.   

 do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych 
nieutwardzonych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), 
stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin 
strączkowych, różnego rodzaju kasz, ryżów czy pełnoziarnistych 
makaronów.  

 zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym lub 
warzywnym 

 w przypadku wykorzystania sosów do potraw, powinny być one lekkie, 
niezaciągnięte mąką.  

 ważna jest estetyka posiłków – wygląd, sposób ich podania, dobór 
produktów tak aby razem współgrały smakowo.  

 świeże warzywa i owoce powinny znaleźć się w menu każdego dnia. W 
formie świeżego soku, koktajlu, surowego owocu, sałatki owocowej lub 
musu, podobnie z warzywami, w formie sałatki, świeżych warzyw, dodatku 
do obiadu lub śniadania, koktajlu owocowo-warzywnego (np. marchew z 
bananem itp.).  

 

6.5. Wykonawca zapewni możliwość zabrania posiłku na wynos 
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(opakowanie za dodatkową opłatą, nie przekraczającą średnich cen 
rynkowych). 

 

 
7. ORGANIZACJA ZASOBÓW LUDZKICH 

 

 
Wykonawca musi zapewnić osoby do wykonania usługi o kwalifikacjach 
wymaganych przez prawo, w szczególności spełniających wymogi określone w 
ustawie z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 
2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) przez cały okres realizacji umowy 
(przestrzegania ważności orzeczeń sanitarno-epidemiologicznych o braku 
przeciwskazań). 
 

 

8. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 
 

 
Wykonawca musi świadczyć usługę zgodnie z przepisami dotyczącymi higieny 
i bezpieczeństwa żywności. 
 

9. ASPEKTY EKONOMICZNE 
 

 

9.1. Wykonawca powinien prowadzić regularne działania zapobiegawcze oraz 
pokrywać koszty utrzymania w czystości i dobrym stanie pomieszczeń, 
wyposażenia, zastawy, odzieży roboczej i innych elementów procesu 
technologicznego usługi, mających wpływ na jakość świadczonych usług.  

9.2. Wykonawca będzie regulował należności za media wg wskazań 
liczników z Zamawiającym. - w związku z kółkami kulinarnymi odpłatność 
za media 10 % Zamawiający, 90 % wykonawca. 

9.3. Wykonawca zleci lub zorganizuje we własnym zakresie codzienne 
sprzątanie użytkowanych pomieszczeń, zapewniając odpowiednie 
pojemniki na odpady i podpisze umowę z uprawnionym podmiotem na 
wywóz i utylizację odpadów stałych i płynnych, zgodnie z 
obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi gospodarowania 
odpadami w Poznaniu. 

9.4. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów 
związanych z bieżącą eksploatacją użytkowanego sprzętu i wyposażenia 
(w tym konserwacje, naprawy, badania) związanymi ze świadczeniem usług 
gastronomicznych na rzecz Zamawiającego, niezależnie od formy 
własności (własny, udostępniony). 

9.5. Każda naprawa, przegląd sprzętu udostępnionego przez zamawiającego 
musi być zgłoszona Zamawiającemu. 

9.6. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów 
związanych ze świadczeniem usług gastronomicznych na rzecz 
Zamawiającego, a wynikających z odpowiednich uregulowań prawnych. 

9.7. Wykonawca będzie rozliczał wydawane posiłki w oparciu o będący 



 
 

SIWZ – Specyfikacja techniczna – Usługa gastronomiczna na rzecz Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Poznaniu. 

 
Strona 8 z 10     

własnością Zamawiającego system i oprogramowanie komputerowe. 

9.8. Wykonawca jest zobowiązany do opróżniania separatora ścieków, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

9.9. W okresie trwania gwarancji na wyposażenie wszelkie usterki należy 
zgłaszać właścicielowi. 

 
 

10. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 
 

 

10.1. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu będzie musiał spełnić 
następujące warunki: 

a) obowiązkiem wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze 
wszystkich przygotowywanych i dostarczonych posiłków. Każdego dnia 
przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki 
pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych 
próbek. 

b) transport posiłków powinien odbywać się w termosach termoizolacyjnych 
zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość 
przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu 
żywności, 

c) dostarczanie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w 
szkole realizowany będzie przez wykonawcę na jego koszt,  

d) zleceniodawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia warunków w bazie 
lokalowej, w której Wykonawca przygotowuje jedzenie (tzw. audyt u 
dostawcy), 

e) wykonawca musi posiadać wystarczającą ilość pracowników do 
wykonania usługi o kwalifikacjach wymaganych przez prawo, w 
szczególności spełniających wymogi określone w ustawie z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia przez cały 
okres realizacji umowy (przestrzeganie ważności orzeczeń sanitarno-
epidemiologicznych o braku przeciwwskazań), 

f) wykonawca musi posiadać niezbędne wyposażenie techniczne i 
technologiczne oraz sprzęt specjalistyczny wymagane do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni wyposażenie 
pracowników realizujących umowę w odzież ochronną i obuwie, 

g) wykonawca musi posiadać doświadczenie i umiejętności
 zawodowe do wykonywania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, 

h) wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC i NNW 
prowadzonej działalności, które okaże Zamawiającemu nie później niż do 
22 sierpnia 2016 r 

 
10.2. Wykonawca powinien zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów, 

norm, instrukcji i wymogów technologicznych określonych przez 
Zamawiającego i przepisów prawa, które są zgodne z przedmiotem zadania 
objętego prowadzonym postępowaniem. 
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10.3. Wykonawca dołoży wszelkich starań oraz zapewni odpowiednie siły i środki 
wykonawcze i zabezpieczy niezbędne materiały, aby zrealizować zadanie 
stanowiące przedmiot zamówienia. Wykonawca zapewni realizację usługi 
zgodnie ze standardami techniczno-jakościowymi wymaganymi przez 
Zamawiającego. 

 

 

11. TERMIN REALIZACJI 
 

 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od 1.09.2016 do 
30.06.2017 r. z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Czas trwania umowy 
traktowany jest jako okres próbny z możliwością podpisania umowy na czas 
nieokreślony. 

 
 

12. WYMAGANE DOKUMENTY 
 

 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

  Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji 
wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt 2 powyżej. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie 
(pełnomocnictwo rodzajowe). 

 Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US nie starsze niż 3 miesiące, 

 Załącznikiem do  oferty  powinien  być  przykładowy  asortyment sklepiku 
szkolnego, 

 Referencje.  

 Opis prowadzonej dotychczas działalności z podaniem adresów punktów 
żywienia, w których oferent prowadzi działalność. 

 
 

 

13. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY 

 
WAGA  
 
30% cena,  
20% referencje,  
15% doświadczenie w żywieniu zbiorowym dzieci,  
15% udokumentowana współpraca z dietetykiem,  
20% udział świeżych nieprzetworzonych produktów w menu 
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a) Zamawiający wymaga, aby cena przynajmniej dwóch pełnowartościowych 
zestawów obiadowych składała się z: zupy, drugiego dania mięsnego, 
dodatku skrobiowego,  jarzyny lub surówki oraz napoju była skalkulowana 
w takiej wysokości aby nie przekraczała 9,00 PLN 

b) przynajmniej trzy referencje z podobnych placówek, 

c) udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu 
stołówki, bufetu lub restauracji, obsługujących minimum 200 osób dziennie 
i serwujących dania określone w pkt. 6, 

d) oświadczenie dietetyka o współpracy z oferentem, 

e) propozycja przykładowego meny na miesiąc, 
 
 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania 
przyczyny. 

 

Otwarcie ofert ma charakter niejawny, o wyniku wszyscy oferenci zostaną 
powiadomieni mailowo lub pisemnie. 
 
Termin składania ofert upływa: 13.05.2016 r 
 
Miejsce składania ofert: Sekretariat szkoły SSP nr 3 ul. Grabowa 33, 61-473 
Poznań. 
 
Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować drogą pisemną na 
adres: SSP nr 3 ul. Grabowa 33, 61-473 Poznań, bądź elektroniczną: 
konkurskuchnia@debinka.pl 
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