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WYJAŚNIENIA nr 2 do SIWZ
dotyczy przetargu nieograniczonego na USŁUGĘ KATERINGOWĄ

oznaczenie sprawy PN-2/ DGT/ 2015,

Zamawiający Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu działając na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późno zm.) zawiadamia,
że wpłynęły pytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela się następujących
odpowiedzi:

Pytanie l
"Czy wymagane jest przedłożenie polisy OC na wartość minimum 500tys. zł potwierdzającej ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia. Szpital nasz
posiada tylko polisę OC dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą. "
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga przedłożenia polisy OC na wartość minimum 500tys. zł potwierdzającej
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 2
"Prosimy o podanie ilosci-zamawianycb produktów spożywczycn (dżem, smalec ser topiony, konserwa rybna, pasztet,
herbata, cukier) na poszczególne oddziały w przeciągu ostatnich 12miesięcy."
Odpowiedź: Zamawiający może podać tylko globalne ilości tych produktów, zamówionych w 2014 r. dla całego
szpitala

,--,

dżem
ser topiony
paprykarz 0,30
pasztet drobiowy 0,30
herbata
cukier
słonina (nie kupujemy smalcu)

780 kg
960 kg

2150 kg
4000 szt

174 kg
7400 kg
560 kg

Pytanie 3
"Czy w stosunku do pomieszczeń, które będą użytkowane w zakresie wykonania usługi (np. Punkt Dystrybucji
Posiłków) Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnych decyzji SANEPlD, PIp, UDT lub innych inspekcji
zewnętrznych. Jeżeli tak, to prosimy o podanie, jakie są to decyzje oraz w jakich terminach należy je wykonać i po
czyjej stronie lei,y koszt ich wykonania?"
Odpowiedź: Nie.
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Pytanie 4
"Ile termosów/termoportów i o jakich parametrach (wielkość, pojemność itp.) obecnie posiada Zamawiajqcy? Jaka
ilość powyższych jest niezbędna do właściwego świadczenia usługi, majqc na względzie ilość oddziałów, pacjentów i
diet? W wyjaśnieniach nr 1 do SIWZ z dnia 11.02.2015r. Zamawiający odmówił udzielenia informacji dot. kosztu
wypożyczenia termosów twierdząc, że nie jest to przedmiotem zamówienia, natomiast taka informacja jest niezbędna
do rzetelnego sporządzenia właściwej kalkulacji. "
Odpowiedź:

TERMOSYdo -vnajlTlu

1/ Terrnoporty ( opakowania termiczne do wkładów jon) 81 szt:uk

2./ Wkłady typu GN do termo portów 210 sztuk
w tym :

GN 1/2 - 11,5 litra z pokrywka 64 szt

GN 1/8 - 1,6 litra z pokrywką 22 szt

GN 1/3 - 5.7 litra z pokrywką 32 szt

GN 1/6 - 2,8 litra z pókrywką 58 szt

GN 1/1 - 15,0 litrów z pokrywką 17 szt

GN 1/1 - 7,0 litr~w. ( płaski z pokrywką) 17 szt

Koszt miesięczny wynajmu w/w pojemników to kwota :
1000,00 zł plus VAT230/0= brutto 1230,00 zł

Pytanie 5
"Na jakich zasadach, w jakiej ilości, cenie i na jaki okres czasu Zamawiający może udostępnić własne
termosy/termoporty w celu realizacji usługi? Czy ww. sprzęt jest w odpowiednim stanie technicznym umożliwiającym
prawidłowe świadczenie usługi? "
Odpowiedź: Wynajem termosów i termoportów i pojemników będzie tożsamy z długością trwania umowy na
dostarczenie posiłków do Szpitala. Wg Zamawiającego sprzęt jest w odpowiednim stanie technicznym.

Pytanie 6
lICzy dobrze rozumiemy, że dystrybucja posiłków, łącznie z zakupem zastawy stołowej (talerzy, kubków, sztućców),
narzędzi do dystrybucji ora;.,' innycli niezbędnych maszyn i urządzeń lęży po stronie Zamawiającego? Czy
Zamawiający ma jakieś szćżeg-ótne wymogi w tym zakresie w przypadku zakupu zastawy przez Wykonawcę?"
Odpowiedź: Zamawiający ogłosił przetarg tyłko na dostarczenie do Szpitala gotowych posiłków (śniadanie, II
śniadanie, obiad i kolacja) do Punktu Dystrybucji Posiłków dla swoich pacjentów. •

. Pytanie 7
"Czy Zamawiajqcy przewiduje w trakcie trwania kontraktu zmiany, co do ilości oddziałów (np. likwidacja, otwarcie
nowych), zmiany-co do ilości łóżek na poszczególnych oddziałach, przeprowadzanie remontu, itd.?"
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8
"Czy ilość łóżek podana w Załączniku Nr 7jest tożsama ze sredniq rzeczywista ilosciq osobodni w miesiqcu?"
Odpowiedź: Nie, średnio w miesiącu wynosi 97%.

Pytanie 9
"Prosimy o przesłanie ilości i rodzajów diet Z rozbiciem na wszystkie oddziały Szpitala, Wf! poniższego wzoru:

Miesi c 2014
Nazwa diety I Il III IV ... X XI XII SUMA

Lekkostrawna
Cukrzycowa
.......................
Dna
1000 kcal
Inna (jaka?)

"

PN-2jDGTj2015 Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ Strona 2/13



Odpowiedź:

Rodzaje i ilości diet w poszczególnych miesiącach 2014

-- " -~.-

I I XIINazwa diety I II 111 IV I V VI VII VII IX X XI! jsuma ..

lekkostrawna 825 478 1018 857 912 974 765 914 720 740 417 i 655 ! 9275
cukrzycowa 950 1096 990 962 849 933 995 1006 1270 1405 I 934 873 12263

I - - I

Iwątrobowa 410 489 435 425 I 232 221 , 391
--1

345 232 230 I 564 596 4570
płynna 3 19 3 25
do sondy I 30 I 34 13 77
1000 cal I 76 69 18 30 33 226
1500 cal 65 78 65 138 167 62 64 41 65 I 88 833I

fdna 26 37 I 49 35 L-l-.2? ,~
I --
~wegetariańska 109 93 92 131 100 62 36 45 37 43 30 I 30--' 808-- _.

1I islam-inna 4 ! 4
wysokobial·lekk 54 43 35 45 78 6 4 I 30 295

.wysokokaloryczna 430 376 391 416 374 380 400 483 395 460 I 412 366 4883
z żelazem 31 31 "tj'7' 62 60 62 34 22 30 31 420
Ibezglutenowa 18 18 I
bogatoresztkowa 601- 56 38 52 35 30 , 31 47 43 46 60 44 542,------ -

'papkowata 61 137 78 61 55 I 32 18 I 47 I 32 521
Iwegańska-tnna 15 I I 19 34I , ,
rntskottuszczowa 35 233 227 ,,171 132 120 ' 124

-r------t
97 90 135 149 202 1680----. --_.

z potasem 10 10
'wysokokal 7 positk 30 30 60
niskocholesterolowa 14 33 134 228 227 171 127 157 159 188 1438
ubogoresztkowa_ 25 25 50

I ,
z ogr białka 7 7 j 14-- -- .,.--1

,dna· cukrzycowa 10 10 17 37, , -
bezsolna I •.. 24 , 24

I
--f~

bezmtecz-tekk 30 35 65
- .- '-r --1---",-

papka·wysokobialk ! 30 30
wysokoblat-e posilk

, 20 20
_._ .• _ ..L_ i--_.-_._._ ..

. Pyranie 10
"Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie przykładowych jadłospisćw dekadowych obowiqzujqcych w Szpitalu w
celu określenia wymagań Zamawiającego. "
Odpowiedź: Zobacz załączniki.

Pytanie 11
"Par: 8, pkt. I Projektu Umowy stanowi o składaniu zapotrzebowań w formie pisemnej. Proszę o doprecyzowanie
sposobu składania zamowienia, czy będzie to fax, e-mail, czy tez inna forma?"
Odpowiedź: Zamówienie złożone w formie telefonicznej, potwierdzone przesłaniem fax-u.

Pytanie 12
"Jakie kryteria siczegotowe musi spełniać poprawnie sporządzony jadłospis dekadowy (ile razy w dekadzie potrawy
rybne, potrawy mączne, mięsne itp.)? Czy kryteria te wynikają z norm określonych przez Instytut Żywności i
Żywienia, c4Y teżjest to kwestia przyzwyczajeń i upodobań uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego?"
Odpowiedź: Wg upodobań pacjentów.

Pytanie 13
"Czy Zamawiający ma świadomość ograniczeń wynikajqcych z transportu dań gorących, ponieważ niektćre potrawy
i techniki kulinarne nie mogą mieć zastosowania w przypadku żywienia w formie cateringu (np. gorące suflety,
mięsa panierowane, frytki itp.). "
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Odpowiedź: Tak.
Pytanie 14

"W jakim terminie Wykonawca musi przesłać do akceptacji jadłospis dekadowy przedstawicielowi Zamawiającego i
w jakim terminie Zamawiający zatwierdzi jadłospis?"
Odpowiedź: Na 2 dni przed rozpoczęciem obowiązywania nowego jadłospisu dekadowego.

Pytanie 15
"Na podstawie art. 2 ust. l ustawy o dostępie do informacji publicznej Z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. nr 112, poz.
1198) prosimy o podanie:

a) obecnej dziennej stawki netto wyżywienia jednego pacjenta (osobodzień) z rozbiciem na poszczególne posiłki
(śniadanie, obiad, kolacja),

b) obecnego kosztu surowca w dziennej stawce żywieniowej (tzw. " wsad do kotła")."
Odpowiedź do pkt. a) Zamawiający określił w SIWZ dzienną minimalną kaloryczność posiłków i takowej wymaga.
Odpowiedź do pkt. b) Średni dzienny "wsad do kotła" obecnie wynosi 6,00 złotych.

Pytanie 16
"Par. 18 Projektu Umowy mówi, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu
będą przysługiwać kary umowne, m. in. za nieprzestrzeganie wymaganego rygoru wartości" wsadu surowcowego do
kotła", prlJl czym Zamawiający nie określa w SIWZ minimalnej wartości wsadu do kotła. "
Odpowiedź: Zamawiający użyte w § 18 Projektu umowy słowa H wsadu surowcowego do kotła" zastępuje słowem
H kaloryczności H.

Pytanie 17
"Par: 18 Projektu Umowy mówi, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu
będą przysługiwać kary umowne, m. in. za "rażące nieprzestrzeganie wymaganej gramatury, złą jakość i
nieprawidłowe walory smakowe sporządzanych.". Według jakich kryteriów Zamawiający zamierza dokonywać oceny
jakości i walorów smakowych posiłków?" .
Odpowiedź: Zamawiający użyte w § 18 Projektu umowy słowa H walory smakowe" zastępuje słowem H kaloryczności H.

Pytanie 18
"Jaki minimalny koszt surowca (tzw. " wsad do kotła '1przewiduje Zamawiający?"
Odpowiedź: Minimalny "wsad do kotła" na poziomie 6,00 złotych.

Pytanie 19
"Na podstawie art. 2 ust. I ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. nr 112, poz.
1198) prosimy o wskazanie firmy obecnie świadczącej usługę żywienia pacjentów Szpitala. "
Odpowiedź: Kuchnia własna.

Pytanie 20
"Kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku w Punkcie Dystrybucji Posiłkow?"
Odpowiedź: Zamawiający.

Ęytanie 21
"Wykonawca dostarcza posiłki wyłącznie do jednego Punktu Dystrybucji Poslłkćw, c4)l też takich punktów znajduje
się więcej, na przykład w każdym z oddziałów?"
Odpowiedź: Wykonawca dostarcza posiłki wyłącznie do jednego Punktu Dystrybucji Posiłków.

Pytanie 22
"Czy Zamawiający przewiduje umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej dla przyszłych Wykonawcćw? Jeżeli tak
to proszę o wyznaczenie terminu. "
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 23
"Prosimy o modyfikację SIWZ (pkt. 16.5) w zakresie niezmienności ceny świadczenia usługi niezależnie od wszelkich
czynników. Wnosimy o zmianę zapisu o możliwość modyfikacji wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany:

a) Stawki podatku od towarów i usług,
b) Stawki składki lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym,
c) Wysokoset minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego nap odstawie ustawy o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 nr 200 poz. 1679). "
Odpowiedź do pkt. a) Tak.
Odpowiedź do pkt. b) Nie.
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Odpowiedź do pkt. c) Nie.

Pytanie 24
"C~ Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego
podmiotu (de facto fizycznie wykonującego usługę przygotowywania i transportu posiłków) posiadającego wdrożony
i utrzymywany system jakości ISO 22000:2005, a sam Wykonawca nie posiada przedmiotowego certyfikatu?"
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 25
"C~ Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Wykonawca będzie składał ofertę wspólnie Z innym podmiotem,
/konsorcjum! (de facto fizycznie wykonującym usługę przygotowywania i transportu posiłków) posiadającego
wdrożony i utrzymywany system jakości ISO 22000:2005, a sam Wykonawca nie posiada przedmiotowego
certyfikatu?"
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 26
"Jakie konsekwencje przewiduje Zamawiający w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych podczas transportu
posiłków (np. awaria pojazdu, wypadek, nieprzewidziana sytuacja losowa na drodze), niezależnych od Wykonawcy?"
Odpowiedź: W razie zdarzenia losowego Wykonujący niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i wskaże w jaki
sposób wykona usługę żywienia pacjentów. Za ewentualne szkody wyrządzone opóźnieniem w realizowaniu usługi
Wykonawca odpowie na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

Pytanie 27
"Prosimy o potwierdzenie, iż w formularzu ofertowym Wykonawca ma wpisać cenę netto i cenę brutto stosując
następujący sposób jej wyliczenia:

Cena netto:
475 (ilość łóżek) x 306 (ilość dni od 1.04.2i)l5 do 31.01.2016) x STAWKA ZA OSB/DZ.
Cena brutto:
(475 (ilość łóżek) x 306 (ilość dni od 1.04'.2015 do 31.01.2016) x STAWKA ZA OSBfDZ.) x 8%VAT

W przypadku innego sposobu wyliczenia ceny, prosimy o podanie wzoru. "
Odpowiedź: Tak, proszę użyć takiego sposobu do wyliczenia ceny netto i brutto dla usługi.

Pytanie 28
"Zamawiający w projekcie umowy par.9 podaje, iż godziny dostarczania posiłków do Szpitala i odbioru pustych
termosów i pojemników zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. W dokumentacji przetargowej nie ma takiego załącznika.
Prosimy o dodanie niniejszego do dokumentacji. "
Odpowiedź: Proszę dokładnie zapoznać się z załącznikami na naszej stronie - załącznik nr 8 jest dołączony do SIWZ.

Pytanie 29
"Prosimy o podanie dokładnej ilości liczby żywionych z podziałem na poszczególne diety za okres
grudzień 2014"
Odpowiedź: Zobacz odpowiedź na pytanie nr 9.

styczeń 201~ -

,..~.
Pytanie 30

"Prosimy o podanie ilości wydanycli w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku posiłków dla dzieci.
"
Odpowiedź: Dla obu oddziałów dla dzieci i młodzieży naszego szpitala wydano w okresie od O l I - 31 XII 2014 r
15925 posiłków całodziennych (śniadanie, II śniadanie, obiad i kolacja).

Pytanie 31
"Prosimy o doprecyzowanie informacji, czy po stronie Wykonawcy będzie również dystrybucja dostarczanych
posiłków na oddziałach dla pacjentów? "
Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia jasno określa dostarczenie posiłków jedynie do Punktu Dystrybucji
Posiłków.

Pytanie 32
"Prosimy o podanie informacji wjakim systemie Wykonawca ma dostarczać posiłki? "
Odpowiedź: Prosimy o doprecyzowanie pytania.

Pytanie 33
"Prosimy o podanie informacji w jakiem miejsce należy dostarczyć pojemnik z posiłkami?"
Odpowiedź: Punkt Dystrybucji Posiłków na terenie Szpitala.
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Pytanie 34
"C~ po stronie Wykonawcy leżeć będzie zakup naczyn i sztućców, do podawania posiłków bezpośrednio dla
pacjentów?"
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 35
"C~ Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy używania jakichkolwiek naczyń jednorazowych? Jeśli tak,
prosimy o podanie ich rodzaju i średnio miesięcznej ilości?"
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 36
"W jaki sposób będzie odbywał się odbiór posiłków od Wykonawcy przez Zamawiającego?"
Odpowiedź: Patrz: § 9 ust. 6 Projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

Pytanie 37
"C~ do zbierania resztek pokarmowych do czasu ich wywozu Wykonawca powinien zabezpieczyć pojemniki c~
Zamawiający posiada takie pojemniki. "
Odpowiedź: Zabezpieczenie pojemników leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 38
"C~ Wykonawca będzie mógł odbierać odpady raz dziennie, przy okazji, transportu posiłków do placówek
Zamawiającego?" _....
Odpowiedź: Odbiór resztek spożywczych może odbywać się l raz dziennie. Transport odpadów musi być zgodny z
obowiązującymi przepisami. Wykonujący musi poddać się kontroli w razie takowej przeprowadzanej w Szpitalu przez
służby sanitamo-epidemiologiczne.

Pytanie 39
"Prosimy o informację c~ Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia dwukrotnie w ciągu dnia, tj. śniadanie, i
obiad wraz Z kolacją. "
Odpowiedź: Tak - proszę zapoznać się z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Pytanie 40
"W przypadku wyrażenia zgody na powyższe pytanie, prosimy o podanie informacji c~ Zamawiający dysponuje
odpowiednimi urządzeniami chłodniczymi do przechowywania kolacji. "
Odpowiedź: Tak.

" Pytanie 41. -: .
"Prosimy o podanie przykładówych tygodniowych jadłospisów obecnie obowiązujących u Zamawiającego. "
Odpowiedź: Zobacz załąćzniki.

Kierownik.
t7fi§fIJ Organiza' 8Wft/iloe
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JG dlospis od22.11.2 ·14 r. do 01.1? .20 14 r.

Załączniki - odpowiedź na pytania nr 10 oraz 41

22.11.14
ni d:

Obiad:
Dieta

Kol cja;

Pi czywo 200. ma lo roś120. zup 011300. yznkowa 40. marmol O,kawa
Fasolowa 00. paluszek I. kaszka l sokiem 300
Jarzynowa 500
Pieczywo 250, delm 20g, paprykarz 70, h mata 00 D ryba w galerę le 200

23.11.14
Śniad:
Obiad:
Dieta;
olacja:

Piecz.:! Omasło ro '120, I jajko got, dżem _o•• kawa 300

Rosół z rnak 500. kotlet 'l karkówki 100, ziemniaki' 00, ur z kap biale] ISO
ehab gotowany 70, sałata ze śmietaną

Piecl)'\\o200~ Ol sło rośl _Og. pieczeń szwa] a ka 70. h bal 00 D tostowa 70

24.1 1.14
niad:
biad

nie :
Kol J :

25.11.14
Śniad~
Obiad:
Dieta:

Kolacja:

26.11.1-ł
, niad:

Obi ci:
Dieta:

Kolacja:

Pieczy \\ o 200, delma Jag, salceson 70. kawa JOO D zl Iy indyk 70
Ogórkowa z ziemniakami 500. makaron zapi kany z kiełbasą iboczkiem 300
Kalafiorowa OO,m karnn z kiełb ą 300

Pi l 200, delma 20. I juko. ot. zjnkowa 50, herbata 00

Pieczywo 250,~rn!lsło ros120, zup m130Q, mortadele 40, dżem 20g, kawa 300
Barszcz z ma ,.500. klops smażony 70, zięnmiukl 300. ogórek ki zony 80

Klop gOIO\\ nny 70. mor hewka 200
Piec . vo 200,~1l lo rośl 20. makaron z twarogiem 300, kawa 400,

Piecz 250g. mas rośli 20. r.Jni 90g. kwa JOO
Grzybowa zMa -00, bigos -,00, li mniaki 300

ą_~~zm~~j~~z~lli ą~
Ple zywo 200, masło rośl20 paluszek I na ciepło z muszt, kawa -100

2 .11.14
Śni&!:
Obiad:

Dieta:
Kola 'ja:

Pie żywo 25Ug. delma 20, wpttOlI 300. er twłO, miód szr 20. k 300 D zynko~,a.jO
Zure 500. gulasz 1. 're 300 kasza 3001 buraczki 200

Marchwianka 50
Pie 'l.') \ 0200. delma 20, mortadela \\ cieście 90. h rb 00 D mortadela n ciep 80

2 .11.14
SQ!a'd;

'Obiad:
Dieta:

29.11.14

30J 1.14

1.12.201
4

Pi zywo 250g, d Ima lOg •. pasztetowa 70g. ka~ '3.300
Krupnik 500, krokiet zjaj 0, ziemn 300, surówka 'l kapust} białej 150

2 jajka gotowane. kakl flor

Piecl),wJl200g. d 'Im 20g. gni 90, alat a z pomidonlw70. herbata40U

Pleczywo 250. masło rośl20, zupa ml 300. er IOp: 1/3. marmol20. kawa 300
Gro 116\\ ka 500. l.\\'} zajna O, ryt l mus m jabłkowym 00
Jarzynowa 500. palu zek I
Pi cZ'jwo 200,dellna :W, pasta z boczku 70g, herb U1400& D ~oty indyk 70

Pie żywo 200, delma lOg. I jajko got, dzern 20g. Rll\\'lIJOO

Pomidor wa z ty 111 500. udko pieczone 1'1.zlemn 300. sur z ma h\\il ijabłka 1:0

Udko gotowane ~
Pieezywo 200 masło rośJ :?O, piwna 70. herbata 400 D szynka got 70
Piec 250g, m lo rośl.20g. pasta z mormdell 70, kawa 300

Kapu niak L kisz k.apU$1)500, makaron z twarogiem '300

Djela: Ziemniaczanka 500
Kol 'la: Pi Z}""O 200 . m' ·10 ro:i1.20, paszret drobiowy 70, h rbata 400g
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.Ja r.

.03.14
D zlot}' indyk 70

z kapusty kiszonej 150

8.03.14

JO.03.14

300

J 1.03.14

.j00

12.0 .Jot
Pornidorewa z m -00

3QO
13.03.] 4

1 ".0:\.14
D ryba po grecku 200

J6.03.14
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J r.
o

17.03.14

00 D paro", I

18.03.14

Og.

19.03.14

22.0 .14

20.0' .14

21.03.14

24.03.1.&

2 .03.14
00 D mort na ciep80

26.03.14 mazana 200
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J l~. do 25.04.2014

16.04.14
z '\\o100g. masło ro ł :W. grani 9Og, kawa '00

Porowa z ziemniakami 500. ri ono z kurczakiem 300
J\

j .04.14

D biała drob 70g

ł .O~.14 i z nej 150

l .0".14

400,

20.0".14

21.04.14

22,04.14 .

D J)M w galarecie 200g.

23.0·U4 o

24.04.14

2~.O·U4 Obiad:
Dieta:

Kolacja:
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Jadł' ~plS

Śni d: Pieczywo ?OO .ma lo rośl ~o,zupa mI 00.
6.05.14 Obiad: Porowa.OO~.bigo ~OO.i.iemni i300g

Dieta Pie z kurczka gotowana 70. fasolka 150g

Kolacja: Pieczywo 2·0, d II a 20g, p. Ol zjaj 70, herbata 00
niad: Piecz, 250. ma lo ro I 20. gral!i90g. kawa 300

7.0 .14 Obiad: ŻurekSOOg. gulasz z serc 300g. kasza OOg.ogórek kłszony
Di ta: Ziemniaczanka 500 __ gul' 7. z re JOO

y
salara śmi urną

Kolacja: Pie zywo200g.masło roś120g, lostoW!! Og.liliwa 400
,ni d: Pic z)' o J)O. delma log. zupa mi 300. pslu v:' I, marm~lada 20g, kawa 300

8.0-.14 Obiad Ogórkowa ·00.1 p gOt()waoy70g marche ka200g
Dieta: Koperkowa 500.

Kol ja: Pieez 200. d II! a 20, eulasz drc iow) 300g. h rbata 00
,mad: Pi zyv o 25ó. masło rośl 20, salceson O~.kawa 300 D biała drobiowa Og

9.0:.1 4 O iad: GrLi'bo\"ij.~OO. 2jajk gOIO\ ane. mU~4tard 100. ziemniaki JOO. buraczki 200

Dieta: zparagO\\3 500 - •

Kolacja: Pi CL)f\'IQ. ~OO. masło rosJ 20, grani 90 .kawa 400 •

.' niad: Piecz 250g. m~ rośli 20, zupa mI JOOg. mortadela4Og,dżem ~O~, awa 300
10.05.14 Obiad: apusniak z kl z kapusty l ziemniakami .500. krzydelka 2. ryżL ynamonern 300

Dieta: Jarzyno\\a 500

Kolacja: Pieczywo 200. masło roś120. paprykarz 70g., kawa 00 D ryba \\ galar de 200
Śniad: Pic zywo2S0g, delma :Wg.. Ser topiony 50, kawa JOD

11.0 -.14 Obiad: R.o· Lma' 00. mly zawijane Og,ziemniaki 300. buraczki _00

Dieta: Roi dka l. szyn i 80

Kolacja: Picczywo 200g.. delma lOg. złoty indy~ Og. herbata 400

, • Pi CZ)'WO 2 Og. d~IDla lOg. pasta z monad li

F, '010\3 :UOg. l1aldnik z marmoladą

Krupnik 00

13.05.14

14.0-.14

O, kawa 300

15.0·.14

Pi~ClywO_OO". masl rośl.20 parówka J na i plo z mus~ herba il 400g
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J dło pis od 01.01.2015 r. do 10.01.2015 1'.

1.0].15

2.01.15

300 Opalu

3.01.15

o

4.01.15

6.01.15

o

00
8.01.1-

jw
Pie I-": \VO 100.dl.'tma 20, I jajko gotowane. zynkowa 50, herbata 400g

9.01.1.:

Pie ~ wo 200. d lma lOg, pasm z mOl'Uldeli 70, I kawa 300

Krupnik SOO. ledź I w śmi uani "i mnia i100

Ryba po grecku 300

Pieczywo 200. masło rośl 10. grani 90. herbata 400

Pil'CZ 2S0g.. masło rośl.20g, zupa mi 300. tostowa 40, miód 52! 20. k.nwaJOO

Barszcz ukraiński 500. makar n 1: twarogiem 00

Bar zez z zi mniak mi 500
10.01.1 .•

Pi 2)'\\'0 200g. masło roś1.20, meik O. herbata.JOO D z nk gotowana 10
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J

31.01.15 s pomidorov 100,paluszek]

1.02.15

ą 400 D szynk g 10

2.02.15

.02.15 100. ogó kisz

4.02.15 b~ I lisku 300. zi emni i -,00

7.02.15

marchv ii ijabl l ~O

D biała drobto ra 70

o

Pieczywo _OOg_masło roś1.20. pod vawelska 70, herbata 400 D mięso got 70
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