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I OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
Przedmiotem zamówienia jest usługa – sporządzanie, dostarczanie i wydawanie śniadań 
indywidualnych oraz śniadań „grupowych” gościom hotelowym hotelu „Orbita”  
przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu 
 
1. Wykonawca będzie przygotowywał, dostarczał i wydawał śniadania wg zasad systemu HACCP 
(Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Dostarczone śniadania muszą posiadać 
odpowiednią temperaturę, odpowiadać wymogom smakowym i estetycznym. 
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1) sporządzanie śniadań w kuchni Wykonawcy, zgodnie z higieną żywienia, 
2) za „śniadanie grupowe” przyjmuje się ilość osób od 9 do 55 osób, 
3) dowóz śniadań przez Wykonawcę do hotelu „Orbita” przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu, 
4) wydawanie śniadań gościom hotelowym w godzinach od 7:00 do 10:00, na życzenie gości   
hotelowych – prowiant, dostarczony przez Wykonawcę do godz. 24:00, wydawany w recepcji hotelu,  
5) dostawa i odbiór zastawy stołowej, obrusów, 
6) odbiór i utylizacja resztek pokarmowych, 
7) sprzątanie restauracji po wydaniu śniadań i przekazanie jej Dzierżawcy tj. firmie DDPZ Spółka z 
o.o. 
 
2. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno- 
epidemiologiczne w zakresie personelu, warunków produkcji i transportu oraz weźmie 
odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 
 
3. Śniadania dostarczane będą na podstawie codziennego zapotrzebowania przekazywanego przez 
Zamawiającego (recepcja hotelu) w godz.19:00-20.00, z uwzględnieniem ilości śniadań „grupowych”, 
dnia poprzedzającego wydanie śniadań. Hotel czynny jest przez siedem dni w tygodniu. Średnia 
dzienna ilość śniadań wynosi 23-26. Maksymalna dzienna ilość wydawanych śniadań indywidualnych 
może wynosić do 55, minimalna ilość śniadań, to 1 sztuka; w przypadku śniadań „grupowych” ilość 
może wynosić od 9 do 55, przy czym ilość śniadań grupowych nie przekroczy 25% zamówienia w skali 
roku w stosunku do śniadań indywidualnych. Na życzenie gościa hotelowego może być również 
przygotowany prowiant do odbioru w recepcji hotelu w godz. 3:00-7:00. 
W skali miesiąca ilość wydawanych śniadań waha się od 350 do 700, w zależności od obłożenia 
hotelu. 
 
4. Transport śniadań winien odbywać się w przystosowanym do tego samochodzie typu „chłodnia”  
w pojemnikach zapewniających szczelność i odpowiednią temperaturę oraz posiadający odpowiedni 
atest i dopuszczenie do przewozu żywności zgodnie z wymaganiami Sanepidu. 
Ponieważ śniadania muszą być dostępne dla gości hotelowych już od godz. 7:00, należy je 
przygotować min. 15 minut przed przyjściem pierwszych gości. 
Śniadania winny być wydawane na białej porcelanie (bez używania plastikowych naczyń i 
sztućców), sztućce – metalowe, obrusy - materiałowe. Zapewnienie zastawy, sztućców i obrusów 
leży po stronie Wykonawcy, w ilości niezbędnej do wydawania śniadań. 
   
Śniadania indywidualne powinny zawierać w sposób ciągły: 
Dania gorące - min. 2, np.: 
jajecznica, parówki, kiełbaski, małe pulpeciki drobiowe, jajka sadzone, omlety, naleśniki, racuchy 
  
Do picia: 
kawa 
herbata 
cukier 
dwa rodzaje soków 
jogurt naturalny 
jogurt smakowy 
mleko 
  
Dodatki: 
płatki śniadaniowe 
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mleko 
miód 
dżem 
masło  
min. dwa rodzaje pieczywa 
cukier 
śmietanka do kawy 
cytryna 
  
krojone wędliny - kilka gatunków - min. 3 
pasztet mięsny 
sery żółte - kilka gatunków - min. 2 
ser biały na słodko 
ser biały twarożek 
sery pleśniowe 
serki topione 
śledź w oleju 
jajka w sosie tatarskim 
jajka w majonezie 
  
Warzywa: 
pomidory 
ogórki 
rzodkiewka 
cebula 
papryka 
oraz pozostałe warzywa sezonowe 
  
Sałatki: min. 2 rodzaje, np.: 
jarzynowa 
grecka 
żydowska 
z tuńczykiem 
 
 W przypadku śniadań „grupowych” dopuszcza się zmniejszenie asortymentu do 50% 
 
Ilość osób potrzebna do obsługi gości - min 1 osoba. 
 
Wydawanie śniadań będzie odbywać się w restauracji należącej do Zamawiającego, a 
dzierżawionej przez Dzierżawcę. W związku z tym Wykonawca zapłaci Dzierżawcy miesięcznie 
kwotę w wysokości 4.000 zł netto za możliwość wydawania śniadań w restauracji dzierżawionej 
przez niego. Kwota ta została wyliczona proporcjonalnie za czas udostępnionej restauracji dla 
Wykonawcy na wydawanie śniadań w stosunku do czynszu dzierżawy i opłaty za media 
ponoszone przez Dzierżawcę.  
 
Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje 600 śniadań miesięcznie (w tym 450 śniadań 
indywidualnych i 150 śniadań grupowych), tj. 7200 śniadań rocznie (w tym 5400 śniadań 
indywidualnych i 1800 śniadań grupowych). 
 
 
 
 


