Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja przyjęcia wigilijnego dla pracowników i gości
Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. we Wrocławiu. Zamówienie obejmuje
przygotowanie, dostarczenie i rozmieszczenie posiłków w formie „bufetu szwedzkiego” przed
spotkaniem wigilijnym pracowników DCZP sp. z o.o., obsługę w postaci przygotowania
wskazanego pomieszczenia (sali) tj. rozłożenia posiłków i zastawy, nadzór nad przebiegiem
przyjęcia oraz sprzątnięcie sali po spotkaniu.
2. Wigilia odbędzie się w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Wyb. Korzeniowskiego 18
we Wrocławiu, w Sali wykładowej.
3. Termin realizacji usługi – 19.12.2018r. lub 20.12.2018r. Ostateczna data do uzgodnienia przed
podpisaniem umowy. Godzina rozpoczęcia przyjęcia – 12.15, a zakończenia 15.00. Do czasu
realizacji usługi należy doliczyć czas konieczny na przygotowanie sali, dań oraz posprzątania
pomieszczenia po wykonaniu usługi.
4. Liczba gości – max. 100 osób.
5. Menu przewidziane na w/w spotkanie opisane zostało w załączniku nr 3 do Ogłoszenia.
6. Dania muszą być sporządzone z naturalnych produktów, metodą tradycyjną. Zamawiający nie
dopuszcza produktów typu instant ( np. zupy) oraz produktów gotowych (np. mrożone pierogi).
7. Wszystkie dania muszą charakteryzować się wysoką jakością i estetyką podania.
8. Wykonawca zapewni utrzymanie właściwej temperatury posiłków do momentu spożycia (75° C
zupa, pozostałe ciepłe dania - 63 ° C ). W związku z tym, dania gorące powinny być serwowane w
podgrzewaczach.
9. Dania będą serwowane na naczyniach jednorazowych – plastikowych, papierowych,
dostosowanych do temperatury podawanych dań i napojów.
10. Wykonawca zapewni obsługę techniczna w zakresie przygotowania przyjęcia, nadzorowania stołu
szwedzkiego, uprzątnięcia sali w ilości wystarczającej do sprawnej i płynnej obsługi uczestników
spotkania. Osoby zaangażowane w/w czynności powinny być ubrane schludnie i estetycznie.
11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport żywności w odpowiednich pojemnikach
i odpowiednio przystosowanym do transportu żywności środkiem transportu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania sali po zakończonym spotkaniu, nie później niż
w ciągu 1 godziny od zakończenia spotkania. Ewentualne uszkodzenia, które powstały na skutek
czynności Wykonawcy, zostaną przez niego naprawione .
13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty utylizacji i wywozu odpadów.
14. Wszelkie niezbędne do wykonania usługi wyposażenie – niezbędny sprzęt bufetowy, termosy
gastronomiczne, urządzenia grzewcze, stoły, naczynia jednorazowe, jednorazowy obrus, zapewni
Wykonawca we własnym zakresie. Koszty z tym związane będą wliczone w cenę.
15. Wykonawca zapewni, iż usługa będąca przedmiotem zamówienia, wykonywana będzie przez
personel posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz wymagania
zdrowotne określone odrębnymi przepisami.
16. Każda osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia musi posiadać książeczkę zdrowia dla celów
epidemiologicznych, dostępne w każdej chwili dla Zamawiającego.
17. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi wskazanych w pkt. 1 z należytą starannością,
z zachowaniem szczególnej staranności oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi w zakresie

przedmiotu umowy przepisami prawa.
18. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania procedur higienicznych dotyczących higieny rąk,
środków transportu, urządzeń i sprzętu oraz stosowania preparatów myjących i dezynfekujących
pozytywnie zaopiniowanych przez Państwowy Zakład Higieny, dopuszczonych do stosowania w
kontakcie z żywnością.
19. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia do bezwzględnego przestrzegania
reżimu sanitarno-epidemiologicznego, bhp, p. poż., a także przepisów w zakresie organizacji
żywienia zbiorowego i innych określonych przepisami prawa.
20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansowa w przypadku kontroli serwowanych
przez siebie, dokonanej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli miejsca przygotowania posiłków przed
podpisaniem umowy oraz w trakcie jej realizacji.
22. W przypadku konieczności zlecenia usługi objętej umową zastępczemu Wykonawcy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, koszty usługi poniesie Wykonawca.
23. Szczegółowy zakres obowiązków stron i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały ujęte w
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia.

