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Jastrzębie-Zdrój, 08.03.2022r. 

ZP.260.1.2022.AS 

 

MODYFIKACJA SWZ 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Przygotowanie wraz                   

z dostawą posiłków dla uczestników Dziennego  Domu Pomocy" w ramach projektu 

„Akademia Seniora” RPO WSL 9.2.2. prowadzonego na podstawie art. 359 pkt 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

 

Zamawiający wprowadza korektę załączników do SWZ, w następujący sposób: 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

BYŁO : 

„8. Zamawiający wymaga aby obiad składał się z: 

a. zupa – min. 0,5 l, 
b. mięso lub ryba - min. 100 g, 
c. Ziemniaki (kasza, ryż, kluski itp.)- 250 g, 

d. surówka lub warzywa gotowane min. 150g, 
e. kompot – min. 150 ml. 

9. Zamawiający wymaga aby skład obiadu w ujęciu tygodniowym zawierał: 

a. 3 x w tygodniu szt. mięsa (niemielonego) o gramaturze nie niższej niż 100 gramów czystego 

mięsa po obróbce, 
b. 1 x w tygodniu formy mielonej mięsa o gramaturze nie niższej niż 100 gramów (w tym np. 
gołąbki – gramatura porcji nie mniej niż 250 gramów), 
c. 1 x ryby w postaci fileta w jednym kawałku (niedopuszczalne jest podanie produktów 

wysokoprzetworzonych typu paluszki rybne itp.) - gramatura czystej ryby bez panierki po 
obróbce termicznej 100 gramów, lub śledzia w śmietanie – gramatura czystego śledzia min. 

100 
gramów, 
d. 2 x dania jarskiego – gramatura porcji nie mniej niż 250 gramów”, 

… 

„15.Zamawiający wymaga podawania zup mlecznych w porze śniadania od poniedziałku do 

piątku, zamiennie z kawą zbożową z mlekiem lub kakao.  
16. Zamawiający wymaga zachowania minimalnej gramatury dziennej poniższych produktów 

w następujących granicach (w ujęciu na każdego uczestnika): 
a. pieczywo mieszane (w tym graham, żytnie, razowe, pszenne) – nie mniej niż 215 g, 
b. wędlina (różne rodzaje) nie mniej niż 60 g, 

c. wędlina różna na gorąco, w tym parówki (mięso z szynki min 90%) nie mniej niż 100 g, 
d. sałatki (różne) nie mniej niż 100g, 
e. dodatki warzywne typu pomidor, ogórek, itp. nie mniej niż 50 g, 
f. twarogi / ser topiony (różne) nie mniej niż 100g, 
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g. ser żółty nie mniej niż 100g, 

h. jajko nie mniej niż 1 szt. klasy L, 
i. pasty (różne rodzaje) nie mniej niż 100 g, 
j. pasztet pieczony nie mniej niż 50 g 
k. mleko nie mniej niż 0,5 litra, 

l. kawa zbożowa lub kakao z mlekiem nie mniej niż 200 ml, 
m. Miękka margaryna, zawierająca nienasycone kwasy tłuszczowe oraz witaminy A i D nie 

mniej niż 40g, 

n. Produkty typu jogurt, kefir, mus, galaretka, kisiel itp. nie mniej niż 100 g.” 
 

JEST: 

„8. Zamawiający wymaga aby obiad składał się z: 
a. zupa – min. 0,5 l  
b. drugie danie o gramaturze łącznej 400g w postaci: 
- wkładu mięsnego lub ryby (np. gulaszu, potrawki z kurczaka, klopsików, kotleta schabowego, 

kotleta z piersi z kurczaka, kotleta z pieczarkami, ryby w panierce lub bez itp. gramatura 

wkładu mięsnego lub rybnego - min. 100 g, 
- dodatki do mięsa (ziemniaki, kasze, kluski, makaron, frytki, ryż, kluski itp.)- 250 g, 

- surówka lub warzywa gotowane min. 150g, 
- kompot – min. 150 ml. 
9. Zamawiający wymaga aby skład obiadu w ujęciu tygodniowym zawierał: 
a. 2 x w tygodniu szt. mięsa (niemielonego) o gramaturze nie niższej niż 100 gramów czystego 

mięsa po obróbce, 
b. 1 x w tygodniu formy mielonej mięsa o gramaturze nie niższej niż 100 gramów (w tym np. 

gołąbki, pulpety, kotlet mielony, zapiekanki z dodatkiem mięsa – gramatura porcji nie mniej 

niż 250 gramów), 
c. 1 x ryby w postaci fileta w jednym kawałku (niedopuszczalne jest podanie produktów 

wysokoprzetworzonych typu paluszki rybne itp.) - gramatura czystej ryby bez panierki po 
obróbce termicznej 100 gramów, lub śledzia w śmietanie – gramatura czystego śledzia min. 

100 
gramów, 

d. 1 x dania jarskiego/mącznego (np. pierogi, kartacze, naleśniki, kluski, racuchy itp.) – 

gramatura porcji nie mniej niż 250 gramów”, 

… 
„15.Zamawiający wymaga podawania zup mlecznych w porze śniadania od poniedziałku do 

piątku, zamiennie z kawą zbożową z mlekiem lub kakao w ilości 200ml.  
16. Zamawiający wymaga zachowania minimalnej gramatury dziennej poniższych produktów 

w następujących granicach (w ujęciu na każdego uczestnika codziennie): 

a. pieczywo mieszane (w tym bułeczki, chleb (graham, żytnie, razowe, pszenne) – nie mniej niż 

100 g, 

b. wędlina (różne rodzaje) nie mniej niż 60 g, 
c. dodatki warzywne typu pomidor, ogórek, itp. nie mniej niż 50 g, 
d. twarogi/ ser topiony (różne) nie mniej niż 100g, 
e. ser żółty nie mniej niż 100g, 
f. jajko/jajecznica nie mniej niż 1 szt. klasy L, 

g. miękka margaryna, zawierająca nienasycone kwasy tłuszczowe oraz witaminy A i D nie 

mniej niż 40g, 

Zamawiający wymaga zachowania minimalnej gramatury dziennej poniższych produktów w 

następujących granicach (w ujęciu na każdego uczestnika raz w tygodniu każde): 
a. wędlina różna na gorąco, w tym parówki (mięso z szynki min 90%) nie mniej niż 100 g, 
b. sałatki (różne) nie mniej niż 100g, 
c. pasty (różne rodzaje:jajeczne/rybne/twarogowe) nie mniej niż 100 g, 
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d. pasztet pieczony nie mniej niż 50 g 

e. produkty typu jogurt/ kefir/ mus/ galaretka/ kisiel/dżem/miód itp. nie mniej niż 100 g.” 
 

Projekt umowy- załącznik nr 5 do SWZ: 

BYŁO: 

„9. Zamawiający wymaga aby obiad składał się z: 
a. zupa – min. 0,5 l, 
b. mięso lub ryba – min. 100g, 

c. ziemniaki (kasza, ryz, kluski itp.)- 250 g, 
d. surówka lub warzywa gotowane min. 150g, 
e. kompot – min. 150 ml 
10. Zamawiający wymaga aby skład obiadu w ujęciu tygodniowym zawierał: 
a. 3 x w tygodniu szt. mięsa (niemielonego) o gramaturze nie niższej niż 100 gramów czystego 

mięsa po obróbce, 
b. 1 x w tygodniu formy mielonej mięsa o gramaturze nie niższej niż 100 gramów ( w tym np. 

gołąbki – gramatura porcji nie mniej niż 250 gramów), 
c. 1 x ryby w postaci fileta w jednym kawałku (niedopuszczalne jest podanie produktów 

wysoko przetworzonych typu paluszki rybne itp.) - gramatura czystej ryby bez panierki po 

obróbce termicznej 100 gramów, lub śledzia w śmietanie – gramatura czystego śledzia min. 

100 gramów, 

d. 2 x dania jarskiego – gramatura porcji nie mniej niż 250 gramów”, 

… 

„14. Zamawiający wymaga podawania zup mlecznych w porze śniadania od poniedziałku do 

piątku, zamiennie z kawą zbożową z mlekiem lub kakao.  

15. Zamawiający wymaga zachowania minimalnej gramatury dziennej poniższych produktów 

w następujących granicach (w ujęciu na każdego uczestnika): 

a. pieczywo mieszane ( w tym graham, żytnie, razowe, pszenne – nie mniej niż 215 g, 

b. wędlina (różne rodzaje) nie mnie niż 60 g, 
c. wędlina rożna na gorąco, w tym parówki (mięso z szynki min 90%) nie mnij niż 100 g, 
d. sałatki (różne) nie miej niż 100 g, 

e. dodatki warzywne typu pomidor, ogórek itp.. nie mnie niż 50 g, 

f. twarogi/ser topiony (różne) nie mnie niż 100 g, 

g. ser żółty nie mniej niż 100 g, 
h. jajko nie mniej niż 1 szt klasy L, 

i. pasty ( rózne rodzaje) nie mniej niż 100g, 
j. pasztet pieczony nie mniej niż 50 g, 
k. mleko nie mniej niż 0,5 lita, 
l. kawa zbożowa lub kakao z mlekiem nie mniej niż 200 ml, 

m. miękka margaryna, zawierająca nienasycone kwasy tłuszczowe oraz witaminy A i D nie 

mniej niż 40 g, 
n. produkty typu jogurt, kefir, mus, galaretka, kisiel itp. nie mniej niż 100 g.” 
 
JEST: 

„9. Zamawiający wymaga aby obiad składał się z: 

a. zupa – min. 0,5 l  
b. drugie danie o gramaturze łącznej 400g w postaci: 
- wkładu mięsnego lub ryby (np. gulaszu, potrawki z kurczaka, klopsików, kotleta schabowego, 

kotleta z piersi z kurczaka, kotleta z pieczarkami, ryby w panierce lub bez itp. gramatura 

wkładu mięsnego lub rybnego - min. 100 g, 
- dodatki do mięsa (ziemniaki, kasze, kluski, makaron, frytki, ryż, kluski itp.)- 250 g, 
- surówka lub warzywa gotowane min. 150g, 
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- kompot – min. 150 ml. 

10. Zamawiający wymaga aby skład obiadu w ujęciu tygodniowym zawierał: 
a. 2 x w tygodniu szt. mięsa (niemielonego) o gramaturze nie niższej niż 100 gramów czystego 

mięsa po obróbce, 
b. 1 x w tygodniu formy mielonej mięsa o gramaturze nie niższej niż 100 gramów (w tym np. 

gołąbki, pulpety, kotlet mielony, zapiekanki z dodatkiem mięsa – gramatura porcji nie mniej 

niż 250 gramów), 
c. 1 x ryby w postaci fileta w jednym kawałku (niedopuszczalne jest podanie produktów 

wysokoprzetworzonych typu paluszki rybne itp.) - gramatura czystej ryby bez panierki po 
obróbce termicznej 100 gramów, lub śledzia w śmietanie – gramatura czystego śledzia min. 

100 
gramów, 
d. 1 x dania jarskiego/mącznego (np. pierogi, kartacze, naleśniki, kluski, racuchy itp.) – 

gramatura porcji nie mniej niż 250 gramów”, 
… 

„14.Zamawiający wymaga podawania zup mlecznych w porze śniadania od poniedziałku do 

piątku, zamiennie z kawą zbożową z mlekiem lub kakao w ilości 200ml.  

15. Zamawiający wymaga zachowania minimalnej gramatury dziennej poniższych produktów 

w następujących granicach (w ujęciu na każdego uczestnika codziennie): 

a. pieczywo mieszane (w tym bułeczki, chleb (graham, żytnie, razowe, pszenne) – nie mniej niż 

100 g, 
b. wędlina (różne rodzaje) nie mniej niż 60 g, 
c. dodatki warzywne typu pomidor, ogórek, itp. nie mniej niż 50 g, 

d. twarogi/ ser topiony (różne) nie mniej niż 100g, 
e. ser żółty nie mniej niż 100g, 
f. jajko/jajecznica nie mniej niż 1 szt. klasy L, 

g. miękka margaryna, zawierająca nienasycone kwasy tłuszczowe oraz witaminy A i D nie 

mniej niż 40g, 

Zamawiający wymaga zachowania minimalnej gramatury dziennej poniższych produktów w 

następujących granicach (w ujęciu na każdego uczestnika raz w tygodniu każde): 
a. wędlina różna na gorąco, w tym parówki (mięso z szynki min 90%) nie mniej niż 100 g, 

b. sałatki (różne) nie mniej niż 100g, 

c. pasty (różne rodzaje:jajeczne/rybne/twarogowe) nie mniej niż 100 g, 

d. pasztet pieczony nie mniej niż 50 g 

e. produkty typu jogurt/ kefir/ mus/ galaretka/ kisiel/dżem/miód itp. nie mniej niż 100 g.” 

 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 10.03.2022 r. z zachowaniem 

ustalonych wcześniej godzin, tj.:  

- termin składania ofert: do dnia 10.03.2022r. do godziny 10.00,  

- termin otwarcia ofert: w dniu 10.03.2022r. o godzinie 10.10.  

 

Odpowiedniej zmianie ulega także termin związania ofertą: do dnia 09.04.2022 r.  

 

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. 

 

 

 

 

 

 



OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU 
ul. Opolska 9 , 44-335 Jastrzębie-Zdrój 

Nr telefonu kontaktowego sekretariat: 032 43 49 657,  
e-mail : sekretariat@ops.jastrzebie.pl 

 

 

 


		2022-03-08T11:22:29+0100




