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Opis przedmiotu zamówienia do zamówienia pn.: 

 

„Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dla dzieci w ramach półkolonii zimowych  

i letnich organizowanych przez Rzeszowski Dom Kultury” 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania 

i dostarczenia gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu oraz przygotowania 

i dostarczenia pierwszego i drugiego śniadania, w okresie półkolonii zimowych (14.02.2022 – 

25.02.2022) oraz letnich (27.06.2022 – 12.08.2022) z wyłączeniem dni wolnych ustawowo.  

 

Usługa będzie świadczona dla: 

1) Półkolonie zimowe: 11 filii Rzeszowskiego Domu Kultury x 15 dzieci  

około 165 dzieci dziennie przez około 10 dni żywieniowych (ok. 1 650 osobo/dni żywieniowych).  

2) Półkolonie letnie: 12 filii Rzeszowskiego Domu Kultury x 15 dzieci 

około 180 dzieci dziennie przez około 35 dni żywieniowych (ok. 6 300 osobo/dni żywieniowych).  

 

Podana powyżej ilość posiłków jest szacunkowa i w czasie obowiązywania umowy może ulec 

zmianie. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych śniadań 

i obiadów.  

  
Minimalna ilość dostarczanych posiłków to: 

dla półkolonii zimowych: 1155  

dla półkolonii letnich: 4410  
 

2. Powyższa usługa wykonywana będzie w godzinach: 

- pierwsze i drugie śniadania pomiędzy godziną 800 a godziną 830. 

- obiad (pierwsze i drugie danie) pomiędzy godziną 1300 a godziną 1330. 

 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany pór dostarczenia posiłków w granicach dwóch godzin 

zegarowych. O takiej sytuacji powiadomi Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem. 

 

4. W przypadku wyjazdu dzieci na wycieczkę Wykonawca zobowiązuje się w ramach środków 

przeznaczonych na wyżywienie do przygotowania tzw. suchego prowiantu. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o planowanej wycieczce z dwudniowym wyprzedzeniem. 

 

5. Miejsce dostarczania i wniesienia posiłków do pomieszczeń Rzeszowskiego Domu Kultury: 

 

Lp. Filia Rzeszowskiego Domu Kultury 
Półkolonie 

zimowe 

Półkolonie 

letnie 

1. Filia Biała ul. Kardynała Karola Wojtyły 164 X X 

2. Filia Dąbrowskiego ul. Dąbrowskiego 17 X X 

3. Filia Krynicka ul. Krynicka 1 X X 

4. Filia Mieszka I ul. Monte Cassino 14/60 X X 

5. Filia Miłocin ul. Miłocińska 75 X X 

6. Filia Przybyszówka ul. Dębicka 170 X X 

7. Filia Słocina ul. Paderewskiego 154 X X 

8. Filia Staromieście ul. Staromiejska 43a X X 

9. Filia Staroniwa ul. Staroniwska 46 X X 

10. Filia Zalesie ul. Wieniawskiego 84 X X 

11. Filia Załęże ul. Ks. J. Stączka 12 X X 

12. Filia Wilkowyja ul. Olbrachta 120  X 
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6. Posiłki będą dostarczane na bieżąco wg zapotrzebowania dziennego składanego Wykonawcy przez 

Zamawiającego codziennie do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dostawę. 

 

7. Posiłki muszą być dostosowane do wieku rozwojowego i uwzględniać potrzeby żywieniowe dzieci 

w wieku 7 – 12 lat i mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci 

i młodzieży. 

 

8. Posiłki muszą spełniać następujące warunki: 

a) pierwsze śniadanie: 

• zupa: gramatura – 200 ml 

• mleczny napój lub inny napój – 250 ml 

• kanapka gotowa (oddzielnie pakowana) z chleba lub bułki (jasne, ciemne, pszenne, 

żytnie) z dodatkami (wędlina, ser żółty, twarożek, rzodkiewka, pomidor, ogórek, 

papryka, sałata, jajka, ryby),miód, dżemy niskosłodzone, masło. 

Kaloryczność - ok. 400 kcal. Temperatura - nie mniej niż 65 st. C. 

b) drugie śniadanie: 

• owoc (owoce podawane dzieciom maja być w całości, niedopuszczalne jest dzielenie 

jednego owocu pomiędzy kilkoro dzieci) 

• jogurt lub serek 

• soczek lub soczek przecierowy (200 ml soku 100%) 

c) obiad I danie: 

• zupa - nie mniej niż 250 ml 

• pieczywo - nie mniej niż 50 g (mieszane pszenne, pełnoziarniste) 

Kaloryczność - ok. 150 kcal. Temperatura - nie mniej niż 75 st. C. 

Przy przygotowywaniu zupy należy uwzględnić sezonowość surowców (w sezonie letnim 

świeże warzywa, w sezonie zimowym kiszonki). Zaleca się przygotowywanie 2 razy 

w tygodniu zupy-kremu z grzankami lub groszkiem ptysiowym. 

d) obiad II danie: 

• danie mięsne: sztuka mięsa, pierś z kurczaka, kotlet mielony, pulpet, klops 

(zamiennie) – min. 100 g. Dwa razy w tygodniu. 

• danie półmięsne: gulasz, spaghetti z sosem mięsnym, gołąbki, potrawka (zamiennie) – 

min. 100 g. Raz w tygodniu. 

• danie bezmięsne: pierogi, naleśniki, krokiety, racuchy, ryż z owocami, kotlety 

warzywne, serowe (zamiennie) - min. 200 g. Raz w tygodniu. 

• Należy uwzględnić w sezonie letnim produkty ze świeżych owoców, np. pierogi z 

owocami, ryż z musem owocowym. 

• danie rybne: porcja ryby morskiej duszona, smażona, pieczona – min. 100 g. Raz 

w tygodniu. 

• ziemniaki, kasza, ryż, makaron (zamiennie) – min. 150 g 

• surówka/ sałatka warzywna, warzywa gotowane (zamiennie) – min. 100 g. Do  

każdego drugiego dania. 

Kaloryczność - nie mniej niż 450 kcal. Temperatura nie mniej niż 65 st. C. 

 

9. Nie należy powtarzać w jednym posiłku oraz dzień po dniu tego samego lub podobnego produktu 

(np. zupa krupnik i kasza gryczana na drugie dane, zupa pomidorowa z ryżem i na drugie danie 

ryż z truskawkami) i zestawiać potraw o zbliżonych kolorach, smakach i konsystencji (np. zupa 

pomidorowa z makaronem, na drugie danie spaghetti). 
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10. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności 

od indywidualnych potrzeb dzieci zgodnie z otrzymaną od Zamawiającego informacją (np. dieta 

bezmleczna, bezglutenowa lub bezcukrowa itp.). W cenie oferty należy uwzględnić koszt 

posiłków standardowych oraz dietetycznych (ok. 10% posiłków). 

 

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

a) różnorodność i niepowtarzalność dziennych zestawów żywieniowych w tygodniu, 

b) potrawy muszą być lekkostrawne, przygotowywane w dniu dostawy, 

c) mają przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone, 

d) wyklucza się sporządzanie posiłków na bazie produktów gotowych typu fast-food, potraw 

głęboko mrożonych, jak np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki,   

e) posiłki mają bazować na dużej ilości warzyw i owoców sezonowych, nasion roślin 

strączkowych, różnego rodzaju kasz, mają być mało przetworzone, bez substancji 

dodatkowych: konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,  

f) mięso używane do produkcji posiłków powinno być chude, nie dopuszcza się użycia mięsa 

garmażeryjnego oraz oddzielanego mechanicznie MOM, masło musi być świeże, min. 82% 

tłuszczu zwierzęcego,  nie można używać produktów masłopodobnych (margaryna, miksy 

roślinne), do przygotowania posiłków zalecane jest stosowanie tłuszczów roślinnych 

rafinowanych o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów 

wielonienasyconych poniżej 40%, śmietany 12%, 

g) bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze 

określonych przez Instytut Żywienia i Żywności. Receptury posiłków powinny być 

dostosowane do wieku dzieci i spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Żywienia i 

Żywności. 

 

12. Wykonawca będzie dostarczał jadłospis przygotowany na 10 dni (z co najmniej 3-dniowym 

wyprzedzeniem), z podaniem gramatury potraw, substancji lub produktów powodujących alergię 

lub nietolerancję pokarmową – do akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym i zatwierdzonym jadłospisem. 

Nie dopuszcza się powtarzalności zestawów obiadowych w układzie krótszym niż 10-dniowy. 

 

13. W celu sprawdzenia jakości oraz dostawcy surowców służących do produkcji posiłków 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów zakupu. Wykonawca  przedstawi 

wyżej wymienione dokumenty w ciągu 7 dni od wezwania Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów 

dotyczących produkcji i jakości przewożonych potraw oraz do okresowej kontroli dostarczonych 

posiłków pod względem kaloryczności, gramatury, organoleptycznym (smak, zapach, 

konsystencja) i podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków. W przypadku 

stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu, Zamawiający 

kosztami badania obciąży Wykonawcę. 

 

14. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za kontrolę jakości, ilości, terminowości świadczonej 

usługi jest dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury, przy czym prawo do kontroli ma też inna 

wyznaczona osoba przez Dyrektora. 

 

15. W przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Zamawiający zwróci na koszt Wykonawcy 

posiłki będące przedmiotem reklamacji, a Wykonawca dostarczy posiłki zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

  
16. Sporządzenie i dostawa posiłków odbywać się będzie 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni 

wolnych ustawowo oraz w wyniku wystąpienia siły wyższej lub zdarzenia losowego jak również 
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wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz innych zdarzeń 

spowodowanych epidemią, w szczególności w przypadku skierowania poszczególnych turnusów 

na kwarantannę lub objęcia kwarantanną dzieci korzystających z obiadów lub braku możliwości 

realizacji umowy z powodu zdarzeń spowodowanych epidemią. 

 

17. Dostarczanie posiłków z miejsca produkcji do filii Rzeszowskiego Domu Kultury realizowane 

będzie przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

18. Transport posiłków musi odbywać się w naczyniach jednorazowego użytku wraz z kompletem 

sztućców do każdej porcji, szczelnie zamkniętych gwarantujących utrzymanie odpowiedniej 

temperatury i jakości przewożonych posiłków środkami transportu przystosowanymi do 

przewozu żywości.  

Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych przy realizacji zamówienia publicznego i ponosi 

odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami oraz koszty z tym związane, zgodnie 

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779).  

 

19. Cena jednostkowa posiłku winna zawierać wszystkie koszty przygotowania, dostarczenia 

i wniesienia posiłku, naczyń oraz sztućców jednorazowych oraz inne koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia. 

 

20. Wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki o najwyższym standardzie, na bazie produktów 

najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do 

sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą 

spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 

jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154), a także ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.) łącznie z przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady Nr 852/204/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny Żywności i Żywienia (Dz. 

U. UE L139 z dnia 30.04.2004r.). 

 

21. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek ze wszystkich przygotowanych 

i dostarczanych posiłków z każdego dnia, przez okres 72 godzin na swoim terenie, w miejscu 

wydzielonym wyłącznie do tego celu oraz w warunkach zapewniających utrzymanie temperatury 

+40C lub niższej, z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej i z podpisem 

osoby odpowiedzialnej za pobieranie próbek, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez 

zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r. Nr 80 poz. 545). 

 

22. Zamawiający przyjmuje na siebie sprawy organizacyjne związane z wydawaniem posiłków oraz 

ponosi koszty z tym związane. 

 

23. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić posiłki o niepogorszonej jakości na swój koszt z innych źródeł. 

 

24. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  

 

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywienia dzieci i młodzieży. Personel 

Wykonawcy musi posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP oraz HACCP, a także aktualne 

orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Odpowiada on za ich działania, za 
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działania własne oraz ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich za 

naruszenia ww. przepisów oraz w zakresie wykonywanej usługi tj. jakości produktów 

i przygotowania posiłków, ich zgodności z obowiązującymi normami oraz wymaganiami 

sanitarnymi i porządkowymi. Środki transportu przystosowane do przewozu żywności muszą 

spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu, warunków produkcji. 

 

26. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług należy do 

Wykonawcy. 

 

27. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania comiesięcznych faktur VAT z terminem płatności – 

14 dni. Faktura jest wystawiana na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego zestawienia 

liczby posiłków przygotowanych i dostarczonych przez Wykonawcę w danym miesiącu. 

 


