ZP-2380-120,73-20/2015

Załącznik nr 3 do SIWZ

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 1
Rodzaj zamówienia: usługa
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla
osób zatrzymanych w „Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych” KMP w Tychach zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi
przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zasadami obrazu tych pomieszczeń, pokoi
i izb (Dz.U. z dnia 06 czerwca 2012 r. poz. 638);
- Decyzją nr 1/11 Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA z dnia 4 października 2011 r. zmieniającą
decyzję w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków
Państwowej Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :
od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.
3) Dostawa posiłków odbywać się będzie do pomieszczenia dla osób zatrzymanych KMP w Tychach,
Al. Bielska 46
4) Posiłki powinny być przygotowane trzy razy dziennie, w tym co najmniej jeden posiłek gorący :
- w godz. 7°° - 8°° (śniadanie)
- w godz. 12°° -14°° (obiad – posiłek gorący)
- w godz. 18° - 19°° ( kolacja)
W sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby, otrzymuje ona posiłki z uwzględnieniem diety według
lekarza.
5) Wykonawca będzie dostarczał transportem własnym przystosowanym do przewozu żywności, do
KMP w Tychach ustalając telefonicznie na bieżąco każdego dnia ilość posiłków – 1 godzinę przed każdą
dostawą z częstotliwością 3 krotnego dostarczania posiłków w ciągu dnia
6) Świadczenie przedmiotowych usług będzie się odbywać we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając dni
wolnych ustawowo od pracy oraz świąt.
7) Wartość posiłków wydawanych w ciągu doby będzie wynosić 60% normy SZ tj. 8,90zł., a w przypadku
kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat – 75% tej normy, tj. 11,12 zł.
8) W sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby, otrzymuje ona posiłki z uwzględnieniem diety według
lekarza.
9) Przewiduje się następujące ilości wykonanych posiłków w okresie trwania umowy:
Śniadanie – 1680 posiłków - wartość posiłku: 2,23 zł dla dorosłych; 2,78 zł dla kobiet w ciąży i osób w wieku
poniżej 18 lat;
Obiad – 1680 posiłków - wartość posiłku: 4,44 zł dla dorosłych; 5,56 zł dla kobiet w ciąży i osób w wieku
poniżej 18 lat;
Kolacja – 1440 posiłków - wartość posiłku: 2,23 zł dla dorosłych; 2,78 zł dla kobiet w ciąży i osób w wieku
poniżej 18 lat;
10) Wartość energetyczna posiłków wynosi w ciągu doby wynosi nie mniej niż 2600 kcal, a w przypadku kobiet
w ciąży i osób poniżej 18 lat, nie mniej niż 3200 kcal (30 % śniadanie, 40% obiad, 30% kolacja)
11) Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pokrywać będzie koszty przyrządzania posiłków ponoszone
przez zakład żywienia w wysokości do 100%
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Załącznik nr 3 do SIWZ

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 2
Rodzaj zamówienia: usługa
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla
osób zatrzymanych w „Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych” KMP w Bielsku-Białej zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi
przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zasadami obrazu tych pomieszczeń, pokoi
i izb (Dz.U. z dnia 06 czerwca 2012 r. poz. 638);
- Decyzją nr 1/11 Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA z dnia 4 października 2011 r. zmieniającą
decyzję w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków
Państwowej Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :
od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.
3) Dostawa posiłków odbywać się będzie do pomieszczenia dla osób zatrzymanych KMP w Bielsku-Białej,
ul. Rychlińskiego 17
4) Posiłki powinny być przygotowane trzy razy dziennie, w tym co najmniej jeden posiłek gorący :
- w godz. 7°° - 8°° (śniadanie)
- w godz. 12°° -14°° (obiad – posiłek gorący)
- w godz. 18° - 19°° ( kolacja)
W sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby, otrzymuje ona posiłki z uwzględnieniem diety według
lekarza.
5) Wykonawca będzie dostarczał transportem własnym przystosowanym do przewozu żywności, do
KMP w Bielsku-Białej ustalając telefonicznie na bieżąco każdego dnia ilość posiłków – 1 godzinę przed każdą
dostawą z częstotliwością 3 krotnego dostarczania posiłków w ciągu dnia
6) Świadczenie przedmiotowych usług będzie się odbywać we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając dni
wolnych ustawowo od pracy oraz świąt.
7) Wartość posiłków wydawanych w ciągu doby będzie wynosić 60% normy SZ tj. 8,90zł., a w przypadku
kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat – 75% tej normy, tj. 11,12 zł.
8) W sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby, otrzymuje ona posiłki z uwzględnieniem diety według
lekarza.
9) Przewiduje się następujące ilości wykonanych posiłków w okresie trwania umowy:
Śniadanie – 3700 posiłków - wartość posiłku: 2,23 zł dla dorosłych; 2,78 zł dla kobiet w ciąży i osób w wieku
poniżej 18 lat;
Obiad – 2900 posiłków - wartość posiłku: 4,44 zł dla dorosłych; 5,56 zł dla kobiet w ciąży i osób w wieku
poniżej 18 lat;
Kolacja – 2900 posiłków - wartość posiłku: 2,23 zł dla dorosłych; 2,78 zł dla kobiet w ciąży i osób w wieku
poniżej 18 lat;
10) Wartość energetyczna posiłków wynosi w ciągu doby wynosi nie mniej niż 2600 kcal, a w przypadku kobiet
w ciąży i osób poniżej 18 lat, nie mniej niż 3200 kcal (30 % śniadanie, 40% obiad, 30% kolacja)
11) Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pokrywać będzie koszty przyrządzania posiłków ponoszone
przez zakład żywienia w wysokości do 100%
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Załącznik nr 3 do SIWZ

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 3
Rodzaj zamówienia: usługa
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla
osób zatrzymanych w „Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych” KMP w Częstochowie zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi
przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zasadami obrazu tych pomieszczeń, pokoi
i izb (Dz.U. z dnia 06 czerwca 2012 r. poz. 638);
- Decyzją nr 1/11 Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA z dnia 4 października 2011 r. zmieniającą
decyzję w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków
Państwowej Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :
od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.
3) Dostawa posiłków odbywać się będzie do pomieszczenia dla osób zatrzymanych KMP w Częstochowie,
ul. Popiełuszki 5
4) Posiłki powinny być przygotowane trzy razy dziennie, w tym co najmniej jeden posiłek gorący :
- w godz. 7°° - 8°° (śniadanie)
- w godz. 12°° -14°° (obiad – posiłek gorący)
- w godz. 18° - 19°° ( kolacja)
W sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby, otrzymuje ona posiłki z uwzględnieniem diety według
lekarza.
5) Wykonawca będzie dostarczał transportem własnym przystosowanym do przewozu żywności, do
KMP w Częstochowie ustalając telefonicznie na bieżąco każdego dnia ilość posiłków – 1 godzinę przed każdą
dostawą z częstotliwością 3 krotnego dostarczania posiłków w ciągu dnia
6) Świadczenie przedmiotowych usług będzie się odbywać we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając dni
wolnych ustawowo od pracy oraz świąt.
7) Wartość posiłków wydawanych w ciągu doby będzie wynosić 60% normy SZ tj. 8,90zł., a w przypadku
kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat – 75% tej normy, tj. 11,12 zł.
8) W sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby, otrzymuje ona posiłki z uwzględnieniem diety według
lekarza.
9) Przewiduje się następujące ilości wykonanych posiłków w okresie trwania umowy:
Śniadanie – 6500 posiłków - wartość posiłku: 2,23 zł dla dorosłych; 2,78 zł dla kobiet w ciąży i osób w wieku
poniżej 18 lat;
Obiad – 5200 posiłków - wartość posiłku: 4,44 zł dla dorosłych; 5,56 zł dla kobiet w ciąży i osób w wieku
poniżej 18 lat;
Kolacja – 5200 posiłków - wartość posiłku: 2,23 zł dla dorosłych; 2,78 zł dla kobiet w ciąży i osób w wieku
poniżej 18 lat;
10) Wartość energetyczna posiłków wynosi w ciągu doby wynosi nie mniej niż 2600 kcal, a w przypadku kobiet
w ciąży i osób poniżej 18 lat, nie mniej niż 3200 kcal (30 % śniadanie, 40% obiad, 30% kolacja)
11) Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pokrywać będzie koszty przyrządzania posiłków ponoszone przez zakład
żywienia w wysokości do 100%
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Załącznik nr 3 do SIWZ

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 4
Rodzaj zamówienia: usługa
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla
osób zatrzymanych w „Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych” KPP w Lublińcu zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi
przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zasadami obrazu tych pomieszczeń, pokoi
i izb (Dz.U. z dnia 06 czerwca 2012 r. poz. 638);
- Decyzją nr 1/11 Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA z dnia 4 października 2011 r. zmieniającą
decyzję w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków
Państwowej Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :
od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.
3) Dostawa posiłków odbywać się będzie do pomieszczenia dla osób zatrzymanych KPP w Lublińcu,
ul. Oświęcimska 6
4) Posiłki powinny być przygotowane trzy razy dziennie, w tym co najmniej jeden posiłek gorący :
- w godz. 7°° - 8°° (śniadanie)
- w godz. 12°° -14°° (obiad – posiłek gorący)
- w godz. 18° - 19°° ( kolacja)
W sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby, otrzymuje ona posiłki z uwzględnieniem diety według
lekarza.
5) Wykonawca będzie dostarczał transportem własnym przystosowanym do przewozu żywności, do
KPP w Lublińcu ustalając telefonicznie na bieżąco każdego dnia ilość posiłków – 1 godzinę przed każdą
dostawą z częstotliwością 3 krotnego dostarczania posiłków w ciągu dnia
6) Świadczenie przedmiotowych usług będzie się odbywać we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając dni
wolnych ustawowo od pracy oraz świąt.
7) Wartość posiłków wydawanych w ciągu doby będzie wynosić 60% normy SZ tj. 8,90zł., a w przypadku
kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat – 75% tej normy, tj. 11,12 zł.
8) W sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby, otrzymuje ona posiłki z uwzględnieniem diety według
lekarza.
9) Przewiduje się następujące ilości wykonanych posiłków w okresie trwania umowy:
Śniadanie – 300 posiłków - wartość posiłku: 2,23 zł dla dorosłych; 2,78 zł dla kobiet w ciąży i osób w wieku
poniżej 18 lat;
Obiad – 140 posiłków - wartość posiłku: 4,44 zł dla dorosłych; 5,56 zł dla kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej
18 lat;
Kolacja – 300 posiłków - wartość posiłku: 2,23 zł dla dorosłych; 2,78 zł dla kobiet w ciąży i osób w wieku
poniżej 18 lat;
10) Wartość energetyczna posiłków wynosi w ciągu doby wynosi nie mniej niż 2600 kcal, a w przypadku kobiet
w ciąży i osób poniżej 18 lat, nie mniej niż 3200 kcal (30 % śniadanie, 40% obiad, 30% kolacja)
11) Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pokrywać będzie koszty przyrządzania posiłków ponoszone przez zakład
żywienia w wysokości do 100%
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Załącznik nr 3 do SIWZ

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 5
Rodzaj zamówienia: usługa
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla
osób zatrzymanych w „Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych” KPP w Raciborzu zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi
przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zasadami obrazu tych pomieszczeń, pokoi
i izb (Dz.U. z dnia 06 czerwca 2012 r. poz. 638);
- Decyzją nr 1/11 Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA z dnia 4 października 2011 r. zmieniającą
decyzję w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków
Państwowej Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :
od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. Zamawiający zastrzega, że w przypadku zadania nr 5 realizacja
umowy rozpocznie się po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż od
01.07.2015r.
3) Dostawa posiłków odbywać się będzie do pomieszczenia dla osób zatrzymanych KPP w Raciborzu,
ul. Bosacka 42
4) Posiłki powinny być przygotowane trzy razy dziennie, w tym co najmniej jeden posiłek gorący :
- w godz. 7°° - 8°° (śniadanie)
- w godz. 12°° -14°° (obiad – posiłek gorący)
- w godz. 18° - 19°° ( kolacja)
W sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby, otrzymuje ona posiłki z uwzględnieniem diety według
lekarza.
5) Wykonawca będzie dostarczał transportem własnym przystosowanym do przewozu żywności, do
KPP w Raciborzu ustalając telefonicznie na bieżąco każdego dnia ilość posiłków – 1 godzinę przed każdą
dostawą z częstotliwością 3 krotnego dostarczania posiłków w ciągu dnia
6) Świadczenie przedmiotowych usług będzie się odbywać we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając dni
wolnych ustawowo od pracy oraz świąt.
7) Wartość posiłków wydawanych w ciągu doby będzie wynosić 60% normy SZ tj. 8,90zł., a w przypadku
kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat – 75% tej normy, tj. 11,12 zł.
8) W sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby, otrzymuje ona posiłki z uwzględnieniem diety według
lekarza.
9) Przewiduje się następujące ilości wykonanych posiłków w okresie trwania umowy:
Śniadanie – 750 posiłków - wartość posiłku: 2,23 zł dla dorosłych; 2,78 zł dla kobiet w ciąży i osób w wieku
poniżej 18 lat;
Obiad – 450 posiłków - wartość posiłku: 4,44 zł dla dorosłych; 5,56 zł dla kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej
18 lat;
Kolacja – 750 posiłków - wartość posiłku: 2,23 zł dla dorosłych; 2,78 zł dla kobiet w ciąży i osób w wieku
poniżej 18 lat;
10) Wartość energetyczna posiłków wynosi w ciągu doby wynosi nie mniej niż 2600 kcal, a w przypadku kobiet
w ciąży i osób poniżej 18 lat, nie mniej niż 3200 kcal (30 % śniadanie, 40% obiad, 30% kolacja)
11) Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pokrywać będzie koszty przyrządzania posiłków ponoszone przez zakład
żywienia w wysokości do 100%
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Załącznik nr 3 do SIWZ

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 6
Rodzaj zamówienia: usługa
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla
nieletnich umieszczonych w Policyjnej Izbie Dziecka WK/PS Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
z siedzibą Oddział Bielsko- Biała ul. Długa 8 zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi
przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zasadami obrazu tych pomieszczeń, pokoi
i izb (Dz.U. z dnia 06 czerwca 2012 r. poz. 638);
- Decyzją nr 1/11 Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA z dnia 4 października 2011 r. zmieniającą
decyzję w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków
Państwowej Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :
od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.
3) Dostawa posiłków odbywać się będzie do pomieszczenia do Policyjnej Izby Dziecka w Bielsku- Białej ul.
Długa 8
4) Posiłki powinny być przygotowane trzy razy dziennie, w tym co najmniej jeden posiłek gorący :
- w godz. 7°° - 8°° (śniadanie)
- w godz. 12°° -14°° (obiad – posiłek gorący)
- w godz. 18° - 19°° ( kolacja)
W sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby, otrzymuje ona posiłki z uwzględnieniem diety według
lekarza.
5) Wykonawca będzie dostarczał transportem własnym przystosowanym do przewozu żywności, do Policyjnej
Izby Dziecka KWP w Katowicach – Oddział Bielsko-Biała ustalając telefonicznie na bieżąco każdego dnia ilość
posiłków – 1 godzinę przed każdą dostawą z częstotliwością 3 krotnego dostarczania posiłków w ciągu dnia
6) Świadczenie przedmiotowych usług będzie się odbywać we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając dni
wolnych ustawowo od pracy oraz świąt.
7) Wartość posiłków wydawanych w ciągu doby będzie wynosić 75% normy SZ, tj. 11,12 zł.
8) W sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby, otrzymuje ona posiłki z uwzględnieniem diety według
lekarza.
9) wysokość norm wskazanych w pkt 11 zwiększa się o 50% na wniosek lekarza lub w przypadku gdy nieletni
jest doprowadzony lub w trakcie konwoju trwającego ponad 6 godzin
10) wysokość norm wskazanych w pkt 11 zwiększa się o 70% w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy
oraz w Dniu Dziecka
11) Przewiduje się następujące ilości wykonanych posiłków w okresie trwania umowy:
Śniadanie – 900 posiłków - wartość posiłku: 2,78 zł;
Obiad – 750 posiłków - wartość posiłku: 5,56 zł;
Kolacja – 900 posiłków - wartość posiłku: 2,78 zł;
12) Wartość energetyczna posiłków wynosi w ciągu doby wynosi nie mniej niż 3200 kcal (30 % śniadanie, 40%
obiad, 30% kolacja)
13) Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pokrywać będzie koszty przyrządzania posiłków ponoszone
przez zakład żywienia w wysokości do 100%
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