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Pakiet 1: WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE 

 

Lp. Przedmiot zamówienia (nazwa artykułu i wymagane parametry) 
Jednostka 

miary                      
(j.m.) 

Przybliżone 
zapotrzebowanie 

roczne wg 
jednostki miary 

(w kolumnie j.m.)    

WARZYWA I OWOCE CAŁOROCZNE 

1 
ANANAS - świeży i zdrowy, o właściwym kształcie, z zewnątrz kolor owocu szaro-zielonkawo-żółty 
a wewnątrz miąższ soczysty o barwie żółtej, jednolity odmianowo 

kg 22 

2 
ARBUZ - dobrej jakości, jędrny i dostatecznie dojrzały, bez pęknięć i odgnieceń, miąższ soczysty o 
różowo-czerwonej barwie, waga nie mniej niż 1,5 kg 

kg 15 

3 
AWOKADO - odmiana HASS, owoc twardy, skórka w kolorze ciemnego brązu, miąższ zielony, 
jednolity bez ciemnych przebarwień,  

kg 15 

4 
BAKŁAŻAN - barwa owocu ciemnofioletowa, odpowiednio dojrzały, kształt charakterystyczny dla 
danej odmiany, preferowana długość ok. 20 cm 

kg 40 

5 

BANANY - w kolorze skórki żółto-zielonej, twarde, w stanie nienaruszonym - bez odgnieceń, stłuczeń 
i ciemnych plam na skórce, o nienaruszonej szypułce owocostanu i uszkodzeń spowodowanych 
przez grzyby, zawartość każdego opakowania musi być jednorodna i składać się wyłącznie z 
bananów o tym samym pochodzeniu, odmianie i/lub typie handlowym i jakości 

kg 110 

6 
BATATY - czyste i zdrowe, o jednolitej odmianie, bulwy odpowiednio dojrzałe, niezzieleniałe, bez 
objawów zaparzeń, zmarznięcia i gnicia 

kg 15 

7 BAZYLIA - cięta na wagę, ładne, duże, zielone liście, bez oznak zwiędnięcia lub gnicia, pęczek 200g kg 18 

8 
BOCZNIAKI – grzyby świeże, oczyszczone, o naturalnym zapachu i wyglądzie, bez oznak gnicia. 
Opakowanie ok 200 g 

kg 15 

9 

BORÓWKA AMERYKAŃSKA – poza sezonem - owoce o świeżym zdrowym wyglądzie, bez oznak 
gnicia, zwiędnięcia i pleśni, pakowane w opakowaniach 250 g; okres przydatności do spożycia 
deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu 
Zamawiającego 

kg 13 

10 

BROKUŁY - całe, jędrne, o świeżym wyglądzie, róże brokułu zwarte, wolne od wad takich jak plamy 
lub ślady zmarznięcia, pąki róż muszą być zupełnie zamknięte, bez pustych wewnętrznych kanałów, 
długość brokułu nie może przekraczać 20 cm. Waga 500 g / szt.; okres przydatności do spożycia 
deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 dni od daty dostawy do magazynu 
Zamawiającego.  

kg 120 

11 
BRUKSELKA - dostępność poza sezonem - jędrna, niezwiędnięta, o świeżym wyglądzie, 
nieuszkodzona, niepopękana, jednolita odmianowo, minimalna średnica główki 200 mm 

kg 10 

12 
BURAKI ĆWIKŁOWE CZERWONE  - prawidłowo wykształcone, jędrne, czyste, bez grudek ziemi, 
bez kamieni, bez objawów zwiędnięcia,  zaparzeń, zamarznięcia, pleśni, o średnicy 6-10 cm 

kg 650 

13 
BURAKI ŻÓŁTE - prawidłowo wykształcone, jędrne, czyste, bez grudek ziemi, bez kamieni, bez 
objawów zwiędnięcia,  zaparzeń, zamarznięcia, pleśni, o średnicy 6-10cm 

kg 60 

14 
CEBULA BIAŁA - cała, bez żadnych uszkodzeń,  obrana, jędrna, bez objawów wyrośnięcia lub 
kiełkowania 

kg 1600 

15 
CEBULA BIAŁA - cała, bez żadnych uszkodzeń,  pokryta suchą łuską, jędrna, bez objawów 
wyrośnięcia lub kiełkowania 

kg 200 

16 
CEBULA CZERWONA - cała, bez żadnych uszkodzeń,  pokryta suchą łuską, jędrna, bez objawów 
wyrośnięcia lub kiełkowania, 

kg 150 

17 
CEBULA CZERWONA - cała, bez żadnych uszkodzeń,  obrana, jędrna, bez objawów wyrośnięcia 
lub kiełkowania, o średnicy min. 3,5-5cm. 

kg 500 

18 
CEBULA SZALOTKA BANANOWA - cała, bez żadnych uszkodzeń,  pokryta suchą łuską, jędrna, 
bez objawów wyrośnięcia lub kiełkowania 

kg 80 

19 
CHRZAN - zdrowy, jędrny o świeżym wyglądzie, bez śladów gnicia, korzeń prawidłowo wykształcony, 
gładki, bez odrdzewień skórki, bez uszkodzeń mechanicznych i stłuczeń 

kg 10 

20 
CUKINIA – dostępność poza sezonem, świeża, jędrna i twarda, bez odgnieceń i pęknięć, 
dostatecznie dojrzała, skórka w kolorze ciemnozielonym o naturalnych żółtych pojedynczych 
zabarwieniach, o wydłużonym kształcie, długość pojedynczej cukinii 15-20 cm 

kg 180 

21 
CYTRYNY - owoce całe, dojrzałe i soczyste, bez stłuczeń, obić i nacięć, bez oznak zwiędnięcia, 
wewnętrznego wyschnięcia,  

kg 700 

22 
CZOSNEK - klasa ekstra; główka twarda, zwarta, o odpowiednio regularnym kształcie, z całkiem 
wysuszonym szczypiorem, pokryta łuską zewnętrzną okrywającą główkę i łuską okrywającą 
pojedyncze ząbki, kraj pochodzenia Polska 

kg 40 
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23 
CZOSNEK OBRANY - klasa ekstra; główka twarda, zwarta, o odpowiednio regularnym kształcie, 
czosnek obrany, kraj pochodzenia Polska;  

kg 70 

24 
GRANAT - owoc o wielkości jabłka o purpurowej, skórzanej okrywie, jędrny, bez oznak zwiędnięcia 
i wysuszenia, nasiona otoczone soczystym czerwonym miąższem, wolne od pęknięć, stłuczeń 

szt. 30 

25 
GRAPEFRUIT - owoc w kolorze czerwonym o kulistym i lekko spłaszczonym kształcie, jędrny, o 
świeżym wyglądzie, dojrzały i soczysty, bez stłuczeń i oznak wewnętrznego wyschnięcia 

kg 60 

26 

GRUSZKA – Konferencja, dostępność poza sezonem - gruszki jakościowo dobre o kształcie i 
wielkości oraz barwie odpowiedniej dla danej odmiany, o nieuszkodzonej szypułce. Owoce bez 
uszkodzeń, obić, gnicia, miąższ powinien by c całkowicie zdrowy, odpowiednio dojrzały, soczysty, 
nierobaczywy. Niedopuszczalne są owoce nie w pełni rozwinięte lub niedojrzałe, które więdną w 
czasie składowania oraz są kwaśne i twarde lub przejrzałe, które wykazują wady takie jak 
wewnętrzne zbrązowienie, oparzelinę przechowalniczą. 

kg 70 

27 
GRZYBY SHIMEJI BIAŁE- dostępność poza sezonem - o świeżym, zdrowym wyglądzie, 
odpowiednio wykształcone, bez pleśni, skazy, uszkodzeń, w opakowaniach ok. 150 g 

op. 60 

28 
GRZYBY SHIMEJI BRĄZOWE- dostępność poza sezonem - o świeżym, zdrowym wyglądzie, 
odpowiednio wykształcone, bez pleśni, skazy, uszkodzeń, w opakowaniach ok. 150 g 

op. 60 

29 
IMBIR ŚWIEŻY - kłącza imbiru o świeżym zdrowym wyglądzie, twardy o nieregularnych kształtach, 
bez stłuczeń, pęknięć oraz odrdzewień skórki 

kg 8 

30 

JABŁKA – Ligol albo Champion, dostępność poza sezonem - Klasa I, jabłka jakościowo dobre o 
kształcie, wielkości i barwie odpowiedniej dla danej odmiany jabłek, o nieuszkodzonej szypułce. 
Owoce wolne od wszelkich uszkodzeń, obić, miąższ powinien być całkowicie zdrowy, soczysty, 
nierobaczywy. Niedopuszczalne są owoce nie w pełni rozwinięte lub niedojrzałe, które więdną w 
czasie składowania oraz są kwaśne i twarde lub przejrzałe, które wykazują wady takie jak 
wewnętrzne zbrązowienie, oparzelinę przechowalniczą 

kg 700 

31 
JARMUŻ ŚWIEŻY MYTY - liście zielone, świeże, umyte, bez śladów gnicia czy zwiędnięcia. Okres 
przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od 
daty dostawy do magazynu Zamawiającego.  

kg 30 

32 

KALAFIOR – dostępność poza sezonem - cały i zdrowy, o świeżym wyglądzie, bez żadnych ubytków 
czy uszkodzeń, skaz i obić, plam, przerośnięcia róży listkami, odgnieceń, bez liści, twardy, jędrny, o 
zwięzłej budowie, z krótko przyciętym głąbem (usunięta cała część niejadalna głąba). Kalafior o 
barwie białej, kremowej lub barwie kości słoniowej 

kg 60 

33 

KALAREPA - dostępność poza sezonem - o świeżym i zdrowym wyglądzie, kształt korzenia kolisty, 
nieprzerośnięty i łukowaty, odpowiednio dojrzała, twarda, niepopękana, bez uszkodzeń 
mechanicznych, bez objawów gnicia i wysuszenia, dopuszcza się kalarepę z zielonymi, jędrnymi 
liśćmi. 

kg 60 

34 

KAPUSTA BIAŁA - kapusta o świeżym wyglądzie, prawidłowo wykształcona, bez odgnieceń i 
uszkodzeń, niepopękana, bez oznak wyrastania kwiatostanu, czysta, niezwiędnięta, jednolita 
odmianowo. Łodyga przycięcia poniżej najniższego liścia, liście powinny przylegać do siebie, a 
miejsce cięcia powinno być czyste. Masa główki nie mniej niż 1200g. Główki kapusty głowiastej 
muszą być jednolite pod względem kształtu i barwy. Okres przydatności do spożycia deklarowany 
przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu 
Zamawiającego.  

kg 800 

35 

KAPUSTA CZERWONA – dostępność poza sezonem - kapusta o świeżym wyglądzie, prawidłowo 
wykształcona, bez odgnieceń i uszkodzeń, niepopękana, bez oznak wyrastania kwiatostanu, 
niezwiędnięta, jednolita odmianowo. Łodyga przycięcia poniżej najniższego liścia, liście powinny 
przylegać do siebie, a miejsce cięcia powinno być czyste. Masa główki nie mniej niż 800g. Główki 
kapusty głowiastej muszą być jednolite pod względem kształtu i barwy. Okres przydatności do 
spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do 
magazynu Zamawiającego.  

kg 160 

36 
KAPUSTA KISZONA - poszatkowana, jędrna, chrupka, w kolorze jasnożółtym, o odpowiednim dla 
warzyw kiszonych smaku i aromacie, bez pleśni; okres przydatności do spożycia deklarowany przez 
producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego 

kg 230 

37 

KAPUSTA PEKIŃSKA - kapusta o świeżym wyglądzie, prawidłowo wykształcona, wydłużona, 
zwarta, jednolita odmianowo, bez wyrośniętych pędów kwiatowych, liście zewnętrzne w kolorze 
zielonym do seledyn, liście kształtu owalnego duże, szerokie, pomarszczone i żyłkowane, z brzegu 
faliste, łodyga ucięta nieco poniżej najniższego liścia; liście powinny pozostać mocno przytwierdzone, 
a miejsce cięcia powinno być czyste; masa główki nie mniej niż 450 g do 1kg 

kg 450 

38 

KAPUSTA WŁOSKA - kapusta o świeżym wyglądzie, prawidłowo wykształcona, kształt kolisty, 
zwarta, jednolita odmianowo, bez wyrośniętych pędów kwiatowych, liście w kolorze zielonym do 
ciemnozielonym, pomarszczone, pokryte drobnymi pęcherzykowatymi wzdęciami, łodyga powinna 
być ucięta  poniżej najniższego liścia; liście powinny pozostać mocno przytwierdzone, a miejsce 
cięcia powinno być czyste. Masa główki nie mniej niż 700g, okres przydatności do spożycia 
deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu 
Zamawiającego.  

kg 50 
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39 
KIWI  - owoc twardy, dostatecznie dojrzały, nie zwiędnięty, bez uszkodzeń mechanicznych, o masie 
nie mniejszej niż 100g  

szt. 100 

40 KOLENDRA  - ładne zielone liście, nie :zwiędnięte lub zgnite, w pęczku o wadze 100-150g.  kg 13 

41 
KOPER WŁOSKI FENKUŁ – ładny, (bez pożółkłych części), świeży, czysty, bez ziemi, chwastów i 
traw, niezwiędnięty, bez objawów gnicia, pleśni, zaparzenia, bez uszkodzeń, mechanicznych kopru, 
w zwartej bulwie 

szt. 90 

42 
KOPER ZIELONY ŚWIEŻY – dostępność poza sezonem - ładny, zielony (bez pożółkłych części), 
świeży, czysty, bez ziemi, chwastów i traw, niezwiędnięty, bez objawów gnicia, pleśni, zaparzenia, 
bez uszkodzeń mechanicznych, długość kopru: nie więcej niż 25 cm; waga pęczka: 50g 

szt. 700 

43 
KWIAT KOPRU - opakowanie po 100g - baldachimy kopru, rozwinięte, bez śladów gnicia czy 
zwiędnięcia 

szt. 10 

44 
LIMONKA - owoce całe, dojrzałe i soczyste, o kształcie i barwie charakterystycznym dla owocu, bez 
stłuczeń, obić i nacięć, bez oznak zwiędnięcia, wewnętrznego wyschnięcia 

kg 130 

45 
LIŚĆ LAUROWY ŚWIEŻY - świeże liście, w doniczce, bez uszkodzeń, o barwie zielonej lub ciemno 
zielonej, bez plam i pleśni, o intensywnym zapachu typowym dla produktu - doniczka 

szt. 30 

46 
LUBCZYK CIĘTY - ładny, zielony (bez pożółkłych części), świeży, czysty, bez ziemi, chwastów i 
traw, niezwiędnięty, bez objawów gnicia, pleśni, zaparzenia, bez uszkodzeń mechanicznych, długość 
łodyg: nie więcej niż 15 cm; waga pęczka: 50g 

kg 15 

47 
MAJERANEK - ładny, zielony (bez pożółkłych części), świeży, czysty, bez chwastów i traw, 
niezwiędnięty, bez objawów gnicia, pleśni, zaparzenia, bez uszkodzeń mechanicznych, w doniczce 

szt. 60 

48 

MALINY ŚWIEŻE – dostępność poza sezonem - owoce o świeżym zdrowym wyglądzie, bez oznak 
gnicia, zwiędnięcia i pleśni, pakowane w opakowaniach 150-200g; okres przydatności do spożycia 
deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu 
Zamawiającego. 

op. 30 

49 
MANDARYNKA – dostępność poza sezonem - dobrej jakości, o świeżym, zdrowym wyglądzie, 
odpowiednio dojrzałe, słodki i soczysty miąższ, który musi być całkowicie zdrowy, bez stłuczeń, obić, 
wgnieceń, bez oznak  wyschnięcia czy gnicia, pleśni, zepsucia, jednolite odmianowo 

kg 20 

50 
MANGO  - owoc o świeżym, zdrowym wyglądzie, odpowiednio dojrzałe, skórka twarda i cienka, 
miąższ soczysty, bez stłuczeń, obić, wgnieceń, bez oznak wewnętrznego wyschnięcia czy gnicia, 
waga owocu 250-500g, jednolite odmianowo 

szt. 20 

51 

MARCHEW KORZEŃ  - korzeń cały i czysty (należycie osuszony po umyciu), bez żadnych 
uszkodzeń (bez uciętych głów oraz odłamanych korzeni bocznych); marchew świeża, jędrna, 
jednolitej odmiany, niezdrewniała, prosta, kształtna  (bez bocznych rozgałęzień i rozwidleń), bez 
szczelin, odgnieceń i pęknięć 

kg 1900 

52 
MELON żółty, odpowiednio dojrzały, bez stłuczeń, obić, uszkodzeń mechanicznych, waga ok. 600-
900g;  

szt. 50 

53 
MELON  CANTALOUPE, odpowiednio dojrzały, bez stłuczeń, obić, uszkodzeń mechanicznych, waga 
ok. 450-750g;  

szt. 54 

54 MIĘTA  - cięta, ładne, zielone liście, bez oznak zwiędnięcia lub gnicia kg 15 

55 
MORELA – dostępność poza sezonem - owoc o świeżym, zdrowym wyglądzie, odpowiednio dojrzały, 
miąższ soczysty, bez stłuczeń, obić, wgnieceń, bez oznak wewnętrznego wyschnięcia czy gnicia, 
jednolite odmianowo 

kg 10 

56 
NEKTARYNKI – dostępność poza sezonem - owoc o świeżym, zdrowym wyglądzie, odpowiednio 
dojrzały, miąższ soczysty, bez stłuczeń, obić, wgnieceń, bez oznak wewnętrznego wyschnięcia czy 
gnicia, jednolite odmianowo 

kg 30 

57 

OGÓRKI KISZONE - ogórki świeże z dodatkiem roślinnych przypraw aromatyczno-smakowych, w 
słonej zalewie, poddany naturalnemu procesowi fermentacji mlekowej, z ewentualnym dodatkiem 
kwasu sorbowego – w przypadku opakowań niehermetycznych, lub utrwalony w procesie 
pasteryzacji w opakowaniach hermetycznie zamkniętych. Twardy i chrupiący. Okres przydatności do 
spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 30 dni od daty dostawy do 
magazynu Zamawiającego, opakowanie wiaderko 3kg netto 

kg 200 

58 

OGÓRKI KISZONE - ogórki świeże z dodatkiem roślinnych przypraw aromatyczno-smakowych, w 
słonej zalewie, poddany naturalnemu procesowi fermentacji mlekowej, z ewentualnym dodatkiem 
kwasu sorbowego – w przypadku opakowań niehermetycznych, lub utrwalony w procesie 
pasteryzacji w opakowaniach hermetycznie zamkniętych. Twardy i chrupiący. Okres przydatności do 
spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 30 dni od daty dostawy do 
magazynu Zamawiającego, opakowanie 1kg, typu Sznajder lub równoważny 

kg 150 

59 
OGÓRKI SZKLARNIOWE jędrne, o świeżym i zdrowym wyglądzie,  o komorach nasiennych bez 
pustych przestrzeni, bez gorzkiego smaku, prawidłowo wykształcone i praktycznie proste, długość 
ok.15-25cm 

kg 900 

60 
PAPRYKA CHILLI -  w kolorze czerwonym z zieloną szypułką i nieuszkodzonym kielichem, jędrna, 
o świeżym i zdrowym wyglądzie, cała, bez uszkodzeń, bez objawów gnicia, wysuszenia 

kg 13 
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61 
PAPRYKA ŚWIEŻA - dostępność poza sezonem -  papryka w kolorze czerwonym, żółtym i zielonym, 
o świeżym, zdrowym wyglądzie, twarda, jędrna, dobrze rozwinięta, bez uszkodzeń, w tym 
spowodowanych przez słońce i mróz. Papryka z zieloną szypułką, kielich nienaruszony. 

kg 620 

62 

PIECZARKA PORTOBELLO - pieczarka o zdrowym wyglądzie o barwie brązowej, kształt kapeluszy 
o średnicy 7-10cm, okrągły lub półkolisty z blaszkami w kolorze ciemnobrązowym, wnętrze pieczarki 
w kolorze białym lub białym z odcieniem różowym. Okres przydatności do spożycia deklarowany 
przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 4 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego 

kg 60 

63 

PIECZARKI ŚWIEŻE - pieczarki o świeżym i zdrowym wyglądzie (zamknięte lub otwarte), o barwie 
białej lub biało-kremowej, kształt kapeluszy okrągły lub półkolisty z blaszkami w kolorze białym z 
odcieniem różowym, wnętrze pieczarki w kolorze białym lub białym z odcieniem różowym. Okres 
przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 4 dni od 
daty dostawy do magazynu Zamawiającego 

kg 350 

64 

PASTERNAK – zdrowy, bez śladów gnicia, bez odrdzewień skórki, twardy, jędrny, kształtny, korzeń 
prawidłowo wykształcony, gładki  (bez rozwidleń i bocznych rozgałęzień), bez stłuczeń, oznak 
zmarznięcia, pęknięć. Na przekroju biała lub biało-kremowa, bez pustych przestrzeni, nać oberwany 
lub obcięty tuż przy główce, tak aby korzeń był nieuszkodzony;  okres przydatności do spożycia 
deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu 
Zamawiającego 

kg 80 

65 

PIETRUSZKA KORZENIOWA – zdrowa, bez śladów gnicia, bez odrdzewień skórki, twarda, jędrna, 
kształtna, korzeń prawidłowo wykształcony, gładki  (bez rozwidleń i bocznych rozgałęzień), bez 
stłuczeń, oznak zmarznięcia, pęknięć. Na przekroju biała lub biało-kremowa, bez pustych przestrzeni, 
nać pietruszki powinna być równo oberwana lub obcięta tuż przy główce, tak aby korzeń był 
nieuszkodzony, okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie 
mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego 

kg 250 

66 
PIETRUSZKA NACIOWA - dostępność poza sezonem - zdrowa, zielona, o świeżym wyglądzie, 
niezwiędnięta, bez objawów gnicia, pleśni, zaparzenia, czysta tj. bez pozostałości ziemi, traw, 
chwastów, bez plam, pożółkłych liści i zeschłych części, pakowana w pęczki od 100g od 500 g 

szt. 550 

67 
POMARAŃCZE - dostępność poza sezonem - jędrne i zdrowe, dojrzałe i soczyste, bez obić, stłuczeń 
i śladów gnicia oraz pleśni, bez oznak wewnętrznego wyschnięcia i wysuszenia; średnica od 06cm 
do 10 cm 

kg 130 

68 

POMIDORY - dostępność poza sezonem - świeże i o zdrowym wyglądzie, czerwone oraz 
charakterystyczny dla danej odmiany kształt, bez pęknięć, obić, stłuczeń, mechanicznych uszkodzeń, 
bez objawów gnicia i pleśni.  Pomidory odpowiednio dojrzałe, a miąższ jędrny. Pomidory przejrzałe 
są niedopuszczalne 

kg 450 

69 
POMIDORY KOKTAJLOWE - dostępność poza sezonem - czerwone, żółte lub pomarańczowe, 
jednolite odmianowo, o zdrowym, świeżym wyglądzie, jędrne, czyste, średnica 20 mm - 35 mm; 
pakowane w pojemniki do 0,5 kg 

kg 85 

70 

POR ŚWIEŻY - dostępność poza sezonem - o świeżym, ładnym i zdrowym wyglądzie, z usuniętymi 
zwiędniętymi lub uschniętymi liśćmi, cały (postanowienie nie dot. korzeni oraz końcówek liści, które 
mogą być przycięte), jędrny, bez oznak gnicia lub zepsucia, bez wyrastania pędu nasiennego, część 
biała do jasnozielonej powinna stanowić połowę pora 

kg 200 

71 
ROZMARYN CIĘTY - o świeżym i zdrowym wyglądzie, bez przesuszenia i zgnicia, cięty, opakowanie 
100g; 

kg 14 

72 
RZODKIEWKA - o świeżym, zdrowym wyglądzie, nie popękana, odpowiednio dojrzała, nie łykowata, 
czysta (bez ziemi, kamieni, chwastów, traw itp.), niezwiędnięta, nieuszkodzona, jednolita odmianowo, 
minimalna średnica 2,5 cm; pęczek ok. 200g 

op. 180 

73 

SALSEFIA - zdrowa, bez śladów gnicia, bez odrdzewień skórki, twarda, jędrna, kształtna, korzeń 
prawidłowo wykształcony, gładki  (bez rozwidleń i bocznych rozgałęzień), bez stłuczeń, oznak 
zmarznięcia, pęknięć. Na przekroju biała lub biało-kremowa, bez pustych przestrzeni okres 
przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od 
daty dostawy do magazynu Zamawiającego 

kg 80 

74 

SAŁATA LODOWA - ładne, świeże i zielone liście, jędrna, bez oznak gnicia, liście odpowiednio 
sztywne, zwarte, pofałdowane a główki ukształtowane. Masa główki nie mniej niż 300 g;  każda 
główka sałaty powinna być zapakowana w worek foliowy perforowany, okres przydatności do 
spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do 
magazynu odbiorcy. Zamawiającego 

szt. 1300 

75 

SAŁATA RUKOLA - świeże i zielone liście, kształt wydłużony, wąski o nierównych brzegach i barwie 
ciemnozielonej,  bez oznak gnicia i śladów pleśni, pakowane w opakowaniach po 150g. Okres 
przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 dni od 
daty dostawy do magazynu Zamawiającego  

op. 430 

76 

SAŁATA RZYMSKA - ładne, zdrowe i zielone liście, niezwiędnięte, główki odpowiednio 
ukształtowane, bez ubytków i objawów gnicia, czysta (bez ziemi, chwastów itp.). Okres przydatności 
do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 dni od daty dostawy do 
magazynu Zamawiającego 

szt. 600 
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77 

SAŁATA STRZĘPIASTA  (LOLLO ROSSO, LOLLO BIANCO) – dostępność poza sezonem - ładne, 
zdrowe zielone liście, niezwiędnięte, główki odpowiednio ukształtowane, bez żadnych ubytków,  bez 
objawów gnicia, czysta (bez ziemi, chwastów, traw itp.), bez oznak wyrastania w pęd nasienny, 
minimalna masa główki nie może być niższa niż 150g.  

szt. 200 

78 
SELER KORZENIOWY - zdrowy, czysty, myty (w tym wysuszony), bez śladów gnicia lub 
wewnętrznego wysuszenia, korzeń prawidłowo wykształcony, gładki, bez odrdzewień skórki, twardy 
i jędrny, na przekroju biały lub biało-kremowy, bez pustych przestrzeni  

kg 1000 

79 
SELER NACIOWY – dostępność poza sezonem - zielone lub jasnozielone zdrowe łodygi, jędrne, 
niezwiędnięte, bez oznak gnicia, bez pożółkłych i zeschniętych części, pakowany pojedynczo 

szt. 120 

80 
SZAŁWIA - cięta, ładna, zielona (bez pożółkłych części), świeża, czysta, bez ziemi, chwastów i traw, 
niezwiędnięty, bez objawów gnicia, pleśni, zaparzenia, bez uszkodzeń mechanicznych - opakowanie 
ok. 200g 

kg 1 

81 
SZCZYPIOR  DYMKA - dostępność poza sezonem - świeży, o zdrowym, ładnym wyglądzie, 
niezwiędnięty, bez oznak gnicia lub pożółkłych i zeschniętych części, w pęczkach 100g. 

szt. 550 

82 
SZCZYPIOREK DROBNY - dostępność poza sezonem - świeży, o zdrowym, ładnym wyglądzie, 
niezwiędnięty, bez oznak gnicia lub pożółkłych i zeschniętych części, w pęczkach100g. 

szt. 300 

83 

SZPINAK LIŚCIASTY BABY - dostępność poza sezonem - młody, ładny i zielony, bez oznak 
zwiędnięcia, gnicia i pożółkłych liści, pakowany w opakowaniach 125g. Okres przydatności do 
spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 dni od daty dostawy do 
magazynu odbiorcy.  

op. 130 

84 
ŚLIWKI – dostępność poza sezonem - owoc o świeżym, zdrowym wyglądzie, odpowiednio dojrzałe, 
skórka twarda i cienka, miąższ soczysty, bez stłuczeń, obić, wgnieceń, bez oznak wewnętrznego 
wyschnięcia czy gnicia, jednolite odmianowo 

kg 30 

85 
TOPINAMBUR – słonecznik bulwiasty, zdrowy, czysty, myty (w tym wysuszony), bez śladów gnicia 
lub wewnętrznego wysuszenia, korzeń prawidłowo wykształcony, bez odrdzewień skórki, twardy i 
jędrny 

kg 40 

86 

TRUSKAWKI – dostępność poza sezonem - truskawki klasy ekstra (najwyższej jakości), świeża i 
jędrna, o zdrowym wyglądzie, odpowiednio dojrzała, barwa charakterystyczna i wyrównana, 
odpowiednia dla danej odmiany, cała, bez plam po opryskach, bez zanieczyszczeń, nie może być 
myta i mokra, bez żadnych uszkodzeń i zgnieceń, nie może być zgniła, zapleśniała czy zaparowana, 
kielich truskawki i szypułka powinny być świeże i zielone; truskawki w opakowaniach 250g, okres 
przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 2 dni od 
daty dostawy do magazynu odbiorcy.  

kg 30 

87 
TYMIANEK CIĘTY - cięty, świeży, o zdrowym, ładnym wyglądzie, niezwiędnięty, bez oznak gnicia 
lub pożółkłych i zeschniętych części, w opakowaniach po 100g;  

kg 20 

88 
WINOGRONO BIAŁE – dostępność poza sezonem - o świeżym i zdrowym wyglądzie, jędrne i 
soczyste, białe, bez oznak gnicia, pleśni lub wysuszenia 

kg 53 

89 
WINOGRONO CIEMNE – dostępność poza sezonem - o świeżym i zdrowym wyglądzie, jędrne i 
soczyste, ciemne, bez oznak gnicia, pleśni lub wysuszenia 

kg 53 

90 

ZIEMNIAK CZERWONY typu "C" - ziemniaki jadalne, nieobrane, czyste i zdrowe, o jednolitej 
odmianie, bulwy odpowiednio dojrzałe, niezzieleniałe, bez objawów zaparzeń, zmarznięcia i gnicia, 
o barwie typowej dla odmiany ( kremowa, jasnożółta, żółta), o wyrównanej wielkości, o średnicy 
poprzecznej 6-8 cm. Opakowania  5 kg z nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego, 
nazwie i adresie producenta, gramaturze. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez 
producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 

kg 1800 

91 

ZIEMNIAKI OBRANE - typu "B" ziemniaki jadalne, obrane, czyste i zdrowe, o jednolitej odmianie, 
bulwy odpowiednio dojrzałe, niezzieleniałe, bez objawów zaparzeń, zmarznięcia i gnicia, o barwie 
typowej dla odmiany ( kremowa, jasnożółta, żółta), o wyrównanej wielkości. Opakowania próżniowe: 
5 kg z nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego, nazwie i adresie producenta, dacie 
przydatności do spożycia ( min. 3 dni ) oraz gramaturze 

kg 4400 

WARZYWA I OWOCE SEZONOWE (sezonowość z określeniem dostępności w danych miesiącach I – XII) 

92 
ARBUZ - sezon VI-IX - dobrej jakości, jędrny i dostatecznie dojrzały, bez pęknięć i odgnieceń, miąższ 
soczysty o różowo-czerwonej barwie, waga nie mniej niż 1,5 kg 

kg 95 

93 

BORÓWKA AMERYKAŃSKA – sezon VI-VIII - owoce o świeżym zdrowym wyglądzie, bez oznak 
gnicia, zwiędnięcia i pleśni, pakowane w opakowaniach po 500g; okres przydatności do spożycia 
deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu 
Zamawiającego 

kg 60 

94 
BOTWINKA – sezon V - VII - liście o zdrowym i świeżym wyglądzie, bez oznak gnicia, zwiędnięcia, 
bez pożółkłych i suchych liści, pęczek ok. 300g 

szt. 230 

95 
BRUKSELKA – sezon IX - XI - jędrna, niezwiędnięta, o świeżym wyglądzie, nieuszkodzona, 
niepopękana, jednolita odmianowo, minimalna średnica główki 200mm 

kg 40 

96 
CUKINIA – sezon VI-IX - świeża, jędrna i twarda, bez odgnieceń i pęknięć, dostatecznie dojrzała, 
skórka w kolorze ciemnozielonym o naturalnych żółtych pojedynczych zabarwieniach, o wydłużonym 
kształcie, długość pojedynczej cukinii 15-20 cm 

kg 500 
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97 
CZOSNEK NIEDŹWIEDZI - w sezonie IV-V, ładny, zielony (bez pożółkłych części), świeży, czysty, 
bez ziemi, chwastów i traw, niezwiędnięty, bez objawów gnicia, pleśni, zaparzenia, bez uszkodzeń 
mechanicznych 

kg 2 

98 

CZEREŚNIE – sezon VI – VII – owoce świeże, jędrne, soczyste, jakościowo dobre o kształcie i 
wielkości oraz barwie odpowiedniej dla danej odmiany, w tym jednolite w odmianie, z zielonymi 
szypułkami, bez liści, nie myte, nie spleśniałe, nie zgniłe; okres przydatności do spożycia 
deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 dni od daty dostawy do magazynu 
Zamawiającego. 

kg 35 

99 
DYNIA – sezon VIII - X, cała, jędrna o kulistym lub lekko spłaszczonym kształcie, powierzchnia gładka 
bez uszkodzeń, skaz, zadrapań, miąższ zwarty o barwie pomarańczowo-żółtym 

kg 150 

100 
DYNIA PIŻMOWA – dostępność poza sezonem, cała, jędrna o kulistym lub lekko spłaszczonym 
kształcie, powierzchnia gładka bez uszkodzeń, skaz, zadrapań, miąższ zwarty o barwie 
pomarańczowo-żółtym 

kg 300 

101 
FASOLKA SZPARAGOWA ZÓŁTA – sezon VI- IX - jędrna, o świeżym jednolitym wyglądzie, młoda 
i delikatna, bezwłóknista, bez odrdzewień. Jeżeli występują nasiona to powinny być małe i miękkie. 
Szerokość strąka nie więcej niż 9 mm. 

kg 170 

102 
FASOLKA SZPARAGOWA ZIELONA – sezon VI - IX - jędrna, o świeżym jednolitym wyglądzie, 
młoda i delikatna, bezwłóknista, bez odrdzewień. Jeżeli występują nasiona to powinny być małe i 
miękkie. Szerokość strąka nie więcej niż 9 mm. 

kg 170 

103 

GRUSZKA – konferencja sezon VIII – X - gruszki jakościowo dobre o kształcie i wielkości oraz barwie 
odpowiedniej dla danej odmiany, o nieuszkodzonej szypułce. Owoce bez uszkodzeń, obić, gnicia, 
miąższ powinien by c całkowicie zdrowy, odpowiednio dojrzały, soczysty, nierobaczywy. 
Niedopuszczalne są owoce nie w pełni rozwinięte lub niedojrzałe, które więdną w czasie składowania 
oraz są kwaśne i twarde lub przejrzałe, które wykazują wady takie jak wewnętrzne zbrązowienie, 
oparzelinę przechowalniczą. 

kg 100 

104 
GRZYBY KURKI – sezon VI - X - o świeżym, zdrowym wyglądzie, odpowiednio wykształcone, bez 
pleśni, skazy, uszkodzeń 

kg 85 

105 
GRZYBY LEŚNE – sezon VI - X -dostępność poza sezonem - o świeżym, zdrowym wyglądzie, 
odpowiednio wykształcone, bez pleśni, skazy, uszkodzeń 

kg 80 

106 
JAGODY – sezon VI - VIII - czarne jagody, o świeżym zdrowym wyglądzie, bez oznak gnicia, 
zwiędnięcia i pleśni, pakowane w opakowaniach 200g; okres przydatności do spożycia deklarowany 
przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 3 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego 

l 10 

107 

KALAFIOR – sezon VI – IX - cały i zdrowy, o świeżym wyglądzie, bez żadnych ubytków czy 
uszkodzeń, skaz i obić, plam, przerośnięcia róży listkami, odgnieceń, bez liści, twardy, jędrny, o 
zwięzłej budowie, z krótko przyciętym głąbem (usunięta cała część niejadalna głąba). Kalafior o 
barwie białej, kremowej lub barwie kości słoniowej. Średnica minimalna kalafiora 10-15 cm.  

kg 120 

108 
KALAREPA - sezon VI – IX - o świeżym i zdrowym wyglądzie, kształt korzenia kolisty, nieprzerośnięty 
i łukowaty, odpowiednio dojrzała, twarda, niepopękana, bez uszkodzeń mechanicznych, bez 
objawów gnicia i wysuszenia, dopuszcza się kalarepę z zielonymi, jędrnymi liśćmi. 

kg 100 

109 

KAPUSTA MŁODA – sezon IV - VI - kapusta o świeżym wyglądzie, prawidłowo wykształcona, liście 
w kolorze od ciemnozielonych na wierzchu do jasnożółtych w środku, jednolita odmianowo, bez 
odgnieceń i uszkodzeń, niepopękana, główki od lekko zwartych do zwartych, bez oznak kwitnienia, 
Łodyga przycięcia poniżej najniższego liścia, liście powinny pozostać mocno przytwierdzone, a 
miejsce cięcia powinno być czyste. Masa główki - nie mniej niż 700 g, okres przydatności do spożycia 
deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu 
Zamawiającego.  

szt. 700 

110 

KAPUSTA CZERWONA – sezon IX- X - kapusta o świeżym wyglądzie, prawidłowo wykształcona, 
bez odgnieceń i uszkodzeń, niepopękana, bez oznak wyrastania kwiatostanu, niezwiędnięta, 
jednolita odmianowo. Łodyga przycięcia poniżej najniższego liścia, liście powinny przylegać do 
siebie, a miejsce cięcia powinno być czyste. Masa główki nie mniej niż 800g. Główki kapusty 
głowiastej muszą być jednolite pod względem kształtu i barwy. Okres przydatności do spożycia 
deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu 
Zamawiającego. 

szt. 230 

111 
KOPER ZIELONY ŚWIEŻY – sezon V - IX - ładny, zielony (bez pożółkłych części), świeży, czysty, 
bez ziemi, chwastów i traw, niezwiędnięty, bez objawów gnicia, pleśni, zaparzenia, bez uszkodzeń 
mechanicznych, długość kopru: nie więcej niż 25 cm; waga pęczka: 50g 

szt. 680 

112 

MALINY ŚWIEŻE – sezon V - VIII - owoce o świeżym zdrowym wyglądzie, bez oznak gnicia, 
zwiędnięcia i pleśni, pakowane w opakowanie ok. 500g; okres przydatności do spożycia deklarowany 
przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu 
Zamawiającego. 

kg 80 
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113 

MARCHEW KORZEŃ  młody – sezon V - VII - korzeń cały i czysty (należycie osuszony po umyciu), 
bez żadnych uszkodzeń (bez uciętych głów oraz odłamanych korzeni bocznych); marchew świeża, 
jędrna, jednolitej odmiany, niezdrewniała, prosta, kształtna  (bez bocznych rozgałęzień i rozwidleń), 
bez szczelin, odgnieceń i pęknięć,  

kg 80 

114 
MANDARYNKA – sezon XII - II - dobrej jakości, o świeżym, zdrowym wyglądzie, odpowiednio 
dojrzałe, słodki i soczysty miąższ, który musi być całkowicie zdrowy, bez stłuczeń, obić, wgnieceń, 
bez oznak  wyschnięcia czy gnicia, pleśni, zepsucia, jednolite odmianowo 

kg 50 

115 
MORELA – sezon VII - VIII - owoc o świeżym, zdrowym wyglądzie, odpowiednio dojrzały, miąższ 
soczysty, bez stłuczeń, obić, wgnieceń, bez oznak wewnętrznego wyschnięcia czy gnicia, jednolite 
odmianowo 

kg 115 

116 
NEKTARYNKI – sezon VII - VIII - owoc o świeżym, zdrowym wyglądzie, odpowiednio dojrzały, 
miąższ soczysty, bez stłuczeń, obić, wgnieceń, bez oznak wewnętrznego wyschnięcia czy gnicia, 
jednolite odmianowo 

kg 25 

117 
OGÓRKI ZIELONE GRUNTOWE - jędrne, o świeżym i zdrowym wyglądzie, o komorach nasiennych 
bez pustych przestrzeni, bez gorzkiego smaku, prawidłowo wykształcone 

kg 50 

118 
PAPRYKA ŚWIEŻA - sezon VII - IX -  papryka w kolorze czerwonym i żółtym , o świeżym, zdrowym 
wyglądzie, twarda, jędrna, dobrze rozwinięta, bez uszkodzeń, w tym spowodowanych przez słońce i 
mróz. Papryka z zieloną szypułką, kielich nienaruszony. 

kg 330 

119 
PIETRUSZKA NACIOWA młoda - sezon VI – VIII - zdrowa, zielona, o świeżym wyglądzie, 
niezwiędnięta, bez objawów gnicia, pleśni, zaparzenia, czysta tj. bez pozostałości ziemi, traw, 
chwastów, bez plam, pożółkłych liści i zeschłych części, pakowana w pęczki ok. 100g 

szt. 450 

120 
POMARAŃCZE – sezon XI - II- jędrne i zdrowe, dojrzałe i soczyste, bez obić, stłuczeń i śladów gnicia 
oraz pleśni, bez oznak wewnętrznego wyschnięcia i wysuszenia 

kg 70 

121 
POMIDORY KOKTAJLOWE – sezon IV – X - dostępność poza sezonem - czerwone, żółte lub 
pomarańczowe, jednolite odmianowo, o zdrowym, świeżym wyglądzie, jędrne, czyste, średnica 20 
mm - 35 mm; pakowane w pojemniki do 0,5 kg 

kg 95 

122 
POMIDORY – sezon IV – X - świeże i o zdrowym wyglądzie, czerwone oraz charakterystyczny dla 
danej odmiany kształt, bez pęknięć, obić, stłuczeń, mechanicznych uszkodzeń, bez objawów gnicia i 
pleśni.  Pomidory odpowiednio dojrzałe, a miąższ jędrny. Pomidory przejrzałe są niedopuszczalne 

kg 380 

123 

POR ŚWIEŻY – sezon VI - VIII - o świeżym, ładnym i zdrowym wyglądzie, z usuniętymi zwiędniętymi 
lub uschniętymi liśćmi, cały (postanowienie nie dot. korzeni oraz końcówek liści, które mogą być 
przycięte), jędrny, bez oznak gnicia lub zepsucia, bez wyrastania pędu nasiennego, część biała do 
jasnozielonej powinna stanowić połowę pora 

kg 120 

124 
RABARBAR – sezon VI – IX - o świeżym i zdrowym wyglądzie, jędrny, bez przesuszenia, zwiędnięcia 
lub zgnicia, cięty, pęczek ok. 500g 

kg 100 

125 
RZODKIEWKA – sezon IV – VIII - o świeżym, zdrowym wyglądzie, nie popękana, odpowiednio 
dojrzała, nie łykowata, czysta (bez ziemi, kamieni, chwastów, traw itp.), niezwiędnięta, 
nieuszkodzona, jednolita odmianowo, minimalna średnica 2,5 cm; pęczek ok.200g 

szt. 200 

126 

SAŁATA STRZĘPIASTA – sezon V – IX - ładne, zdrowe zielone liście, niezwiędnięte, główki 
odpowiednio ukształtowane, bez żadnych ubytków,  bez objawów gnicia, czysta (bez ziemi, 
chwastów, traw itp.), bez oznak wyrastania w pęd nasienny, minimalna masa główki nie może być 
niższa niż 150g.  

szt. 250 

127 
SELER NACIOWY młody – sezon V - VIII - zielone lub jasnozielone zdrowe łodygi, jędrne, 
niezwiędnięte, bez oznak gnicia, bez pożółkłych i zeschniętych części, pakowany  

szt. 100 

128 
SZCZAW młody – sezon V – VIII - o zdrowym, ładnym wyglądzie, niezwiędnięty, bez oznak gnicia 
lub pożółkłych i zeschniętych części. 

kg 10 

129 

SZPARAGI – BIAŁE sezon IV – VI - dostępność poza sezonem - świeże, o zdrowym i ładnym 
wyglądzie, jędrne, odpowiednio ukształtowane i niezwiędnięte, całe, bez uszkodzeń. Okres 
przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od 
daty dostawy do magazynu Zamawiającego.  

kg 65 

130 

SZPARAGI ZIELONE – dostępność w sezonie - świeże, o zdrowym i ładnym wyglądzie, jędrne, 
odpowiednio ukształtowane i niezwiędnięte, całe, bez uszkodzeń, o zielonej barwie, bez gorzkiego 
smaku. Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej 
niż 5 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.  

kg 140 

131 
ŚLIWKI – sezon VII - IX - owoc o świeżym, zdrowym wyglądzie, odpowiednio dojrzałe, skórka twarda 
i cienka, miąższ soczysty, bez stłuczeń, obić, wgnieceń, bez oznak wewnętrznego wyschnięcia czy 
gnicia, jednolite odmianowo 

kg 105 

132 

TRUSKAWKI – sezon VI - VII - truskawki klasy ekstra (najwyższej jakości), świeża i jędrna, o 
zdrowym wyglądzie, odpowiednio dojrzała, barwa charakterystyczna i wyrównana, odpowiednia dla 
danej odmiany, cała, bez plam po opryskach, bez zanieczyszczeń ziemią, chwastami, nie może być 
myta i mokra, bez żadnych uszkodzeń i zgnieceń, nie może być zgniła, zapleśniała czy zaparowana, 
kielich truskawki i szypułka powinny być świeże i zielone; truskawki pakowane w łubiance (koszyczku) 
po 2kg, okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej 
niż 2 dni od daty dostawy do magazynu odbiorcy. 

kg 200 
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133 
WINOGRONO BIALE – sezon VIII - X - o świeżym i zdrowym wyglądzie, jędrne i soczyste, białe, bez 
oznak gnicia, pleśni lub wysuszenia 

kg 55 

134 
WINOGRONO CIEMNE – sezon VIII – X - o świeżym i zdrowym wyglądzie, jędrne i soczyste, ciemne, 
bez oznak gnicia, pleśni lub wysuszenia 

kg 55 

135 

ZIEMNIAK MŁODY – sezon VI - VII - ziemniaki jadalne, nieobrane, o jednolitej odmianie, czyste, 
bulwy odpowiednio dojrzałe, niezzieleniałe, bez objawów zaparzeń, zmarznięcia i gnicia, o barwie 
typowej dla odmiany (kremowa, jasnożółta, żółta), o wyrównanej wielkości, o średnicy 2-4 cm. 
Opakowanie 15 kg z nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego, nazwie i adresie 
producenta, dacie przydatności do spożycia (min. 3 dni) oraz gramaturze. 

kg 1150 

    

Wymagania ogólne: 
Warzywa i owoce świeże nie objęte szczegółowymi normami muszą spełniać wymagania normy ogólnej, zgodnie z którą warzywa 
i owoce wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymagania minimalne, a więc muszą być: 
 całe   

 zdrowe (bez oznak gnicia i pleśni)   

 czyste   

 wolne od szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki   

 wolne od uszkodzeń spowodowanych niskimi temperaturami   

 wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego   

 wolne od jakichkolwiek obcych zapachów i smaków   

 wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe   

 w stanie umożliwiającym transport i dotarcie do miejsca przeznaczenia w zadawalającym stanie  

 oznakowane krajem pochodzenia   

Wymagania dotyczące dostarczania warzyw i owoców: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych identycznych z zaproponowanymi w ofercie. 

Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek towaru. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia, złożonego drogą elektroniczną 

lub telefoniczną, potwierdzonego pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo doraźnego uzupełnienia poszczególnego 
zamówienia. 

3. Dostawy warzyw i owoców planowane są maksymalnie do 6 dostaw w tygodniu do godz. 10.00, przy zachowaniu minimum 
logistycznego dla jednej dostawy na poziomie 200,00 zł netto. W szczególnych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, 
dostawy mogą się odbywać w innych godzinach. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i własnym staraniem do 
dostarczenia i rozładowania towaru przed magazynem żywności Zamawiającego. Transport Wykonawcy winien odpowiadać 
wymaganiom sanitarnym, dotyczącym środków transportu żywności, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami prawa 
obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania produktów na następny dzień po dokonaniu 
zamówienia. W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostaw w trybie awaryjnym, tzn.  
w terminie skróconym do 8 godzin od momentu złożenia zamówienia. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań na mniejsze lub większe pod warunkiem, że po przeliczeniu na sztuki, 
kilogramy, litry, będą one dawały ilość wymaganą przez Zamawiającego. Informację o innym sposobie pakowania prosimy 
wpisać w ostatnią kolumnę tabeli w Formularzu asortymentowo-cenowym. 

5. Przyjęcie każdej dostawy do magazynu poprzedzone będzie kontrolą jakościową i ilościową przeprowadzoną przez osobę 
przyjmującą w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku, jeżeli jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie 
będzie oznaczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź jeżeli będzie posiadał wady jakościowe lub ilościowe, 
Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru. W przypadku reklamacji wykonawca zobowiązany jest w ciągu 4 godz. do 
dostarczenia towaru bez wad. 

6. Dostawca musi posiadać wdrożony system kontroli jakości żywieniowej HACCP lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ww. dokumentów, na jego żądanie, na każdym etapie 
obowiązywania umowy. 

7. Ceny owoców i warzyw sezonowych muszą być odpowiednio skalkulowane do sezonu. 
8. Zaoferowane ceny jednostkowe produktów są niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy, jednakże, gdy dany 

asortyment będzie objęty promocją w ramach ogólnodostępnej oferty Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do objęcia 
Zamawiającego przedmiotową promocją oraz do udzielenia Zamawiającemu rabatów wynikających z takiej akcji promocyjnej. 

9. Wymagania dodatkowe: 
a) opakowanie: zamawiane produkty dostarczane będą przez Wykonawcę w nieuszkodzonych opakowaniach typu kosz / 

skrzynka / karton / worek wykonanych z materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością. Każde opakowanie musi 
zawierać etykietę informacyjną w języku polskim zawierającą dane, w szczególności: nazwa produktu, nazwa 
producenta/dostawcy, numer normy, masa netto, data produkcji oraz termin przydatności do spożycia wraz z temperaturą 
przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania, oraz pozostałe informacje zgodnie  
z aktualnie obowiązującymi przepisami. Opakowania produktów muszą być suche, czyste i bez uszkodzeń mechanicznych 
i obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni oraz powinny zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
zanieczyszczeniem, jak również spełniać odpowiednie warunki w czasie przechowywania i transportu.  

b) trwałość: okres przydatności do spożycia warzyw i owoców deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 
7 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego, chyba że przy poszczególnym ww. produkcie jest zawarta inna 
informacja na ten temat. 

c) transport: produkty muszą być właściwie przewożone, tj. transportem chłodniczym dostosowanym do utrzymania 
odpowiedniej temperatury ww. produktów. Niezbędne jest, aby towar zachował nieprzerwaną temperaturę w całym łańcuchu 
chłodniczym.  

10. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane 
stosowanymi przepisami i normami. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ww. dokumentów Zamawiającemu, na 
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jego żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy. Produkty muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, wolne od 
jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. 

11. W opisie przedmiotu zamówienia, tam gdzie Zamawiający wskazał pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) produktów 
spożywczych, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Gramatura oferowanego produktu 
równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w Formularzu asortymentowo-cenowym. 
Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, 
konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego. 
Jeśli Wykonawca zaoferuje produkt równoważny, zobowiązany jest umieścić w Załączniku nr 2B do SIWZ - Karta Produktu 
Równoważnego, opis pozycji równoważnych z podaniem nazw ich producentów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona 12 z 38 

 

Pakiet 2: MIĘSO ŚWIEŻE I WYROBY MIĘSNE 

Lp. Przedmiot zamówienia (nazwa artykułu i wymagane parametry) 
Jednostka 

miary 
(j.m.) 

Przybliżone 
zapotrzebowanie 

roczne wg 
jednostki miary                                

(w kolumnie j.m.)                         

1 ANTRYKOT  bez kości kg 25 

2 BOCZEK WIEPRZOWY WĘDZONY - plastry, surowy, pakowany po ok 1 kg kg 90 

3 
BOCZEK WIEPRZOWY - boczek o przeroście tłuszczowym, bardzo mięsny, bez kości żebrowych i 
chrząstek o grubości minimum 6 cm, barwie i zapachu typowej dla produktu. Świeży, nie mrożony, 
pakowany w kawałku ok. 2kg 

kg 260 

4 BOCZEK WIEPRZOWY PARZONY WĘDZONY - w bloku kg 40 

5 BOCZEK WIEPRZOWY WĘDZONY W PLASTRACH - boczek parzony, opakowanie ok. 1kg kg 130 

6 CIELĘCINA - udziec, bez kości kg 50 

7 FILET  Z KURCZAKA - filet bez skóry, kości, chrząstek, pojedyńczy kg 1400 

8 FILET Z INDYKA - filet bez skóry, kości, chrząstek, pojedyńczy kg 200 

9 FOIE GRAS - z kaczki, waga miedzy 450-700 g, bez uszkodzeń mechanicznych kg 5 

10 
GŁOWIZNA ĆWIARTKA - ćwiartka głowy świńskiej ,pozbawiona mózgu, oczu i języka. Ze skórą i 
mięsem z policzków. Świeża  

kg 200 

11 
GOLONKA WIEPRZOWA TYLNA Z/K - Golonka wieprzowa nie mrożona z kością o wadze 500-
600g 

kg 30 

12 KABANOSY WIEPRZOWE - kabanosy o zawartości min. 100% mięsa, w opakowaniach po 500g kg 8 

13 KACZKA - kaczka w całości, waga ok. 2,5kg kg 5 

14 KARKÓWKA WIEPRZOWA B/KOŚCI kg 600 

15 
KIEŁBASA BIAŁA PARZONA - kiełbasa wieprzowa o zawartości mięsa minimum 95 %, o małej 
zawartości tłuszczu 

kg 230 

16 KIEŁBASA JAGNIĘCA - Kiełbasa jagnięca pikantna typ MERGUEZ lub równoważna kg 20 

17 KORPUSY Z KURCZAKA - świeże kg 1800 

18 KORPUSY Z INDYKA - świeże kg 300 

19 KORPUSY Z KACZKI - świeże kg 500 

20 KOŚCI WIEPRZOWE WĘDZONE kg 150 

21 KOŚCI WOŁOWE - Kości wołowe szpikowe, pocięte kg 520 

22 KURCZAK ŚWIEŻY - ZAGRODOWY  kurczak świeży w całości, waga ok. 1,5kg kg 300 

23 ŁOPATKA WIEPRZOWA B/KOŚCI kg 400 

24 MIĘSO GULASZOWE Z DZIKA kg 60 

25 MIĘSO GULASZOWE Z SARNY kg 60 

26 
NOGA Z KACZKI - noga mrożona, z kostką i skórą, pakowana po 2 szt. w opakowaniu, waga 1 szt. 
ok. 200-250g  

kg 100 

27 NOGA Z KURCZAKA - udko z kostką i skórą, waga ok. 150-170g kg 80 

28 OGONY WOŁOWE kg 70 

29 
PIERŚ Z KACZKI - pierś z kaczki ze skórą  na całej powierzchni mięsa od strony piersi, bez kości 
barwa bordowa, produkt nie mrożony, kalibrowany 220-250 g 

kg 20 

30 PIERŚ Z KURCZAKA WĘDZONA kg 1 

31 
PIERŚ Z KURCZAKA ZE SKÓRĄ B/K - pierś z kurczaka , produkt nie mrożony, ze skórą bez kości, 
kalibrowana 160-180 g 

kg 450 

32 
POLĘDWICA WOŁOWA - mięso oczyszczone bez głowy, marmurkowe w przekroju, najlepiej z rasy 
Polskiej, kalibrowane po 250g, pakowane próżniowo 

kg 100 

33 
POLĘDWICZKA WIEPRZOWA - polędwiczka w jednym kawałku, bez warkocza, o kalibracji 
ok. 500 g 

kg 980 

34 
POLICZKI WIEPRZOWE - policzki wieprzowe z  przerostem tłuszczowym, bez uszkodzeń 
mechanicznych 

kg 350 

35 
POLICZKI WOŁOWE - policzki wieprzowe z  przerostem tłuszczowym, bez uszkodzeń 
mechanicznych, w jednym kawałku 

kg 250 
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36 PÓŁGĘSEK WĘDZONY - świeży, pakowany ok. 350g kg 20 

37 ROSTBEF - wstępnie oczyszczony z błon i powięzi, sezonowany, kraj pochodzenia USA  kg 5 

38 ROSTBEF - wstępnie oczyszczony z błon i powięzi, kraj pochodzenia Polska kg 10 

39 
SALAMI -  trwała, sucha, długodojrzewająca kiełbasa z wieprzowiny, z dodatkiem drobno pokrojonej 
słoniny i przypraw, min. 90% mięsa, kiełbasa w całości ok. 2,5-3kg, typu Picante Spinata 

kg 6 

40 
SCHAB WIEPRZOWY B/K - schab bez kości, marmurkowy o jasno różowej barwie i zapachu 
typowym dla produktu, nie mrożony 

kg 520 

41 
SŁONINA - słonina w kawałku ok. 1kg, barwa biała do jasnokremowej, bez odłamków kości, grubości 
minimum 1,5 cm, oznak zjełczenia (żółta barwa) i inne zanieczyszczenia, zapach swoisty dla 
tłuszczów wieprzowych 

kg 60 

42 
SMALEC WIEPRZOWY - przetopiony tłuszcz wieprzowy, czysty, biały, nie zjełczały o smaku i 
aromacie typowym dla produktu, w opakowaniu 5 kg 

kg 400 

43 
SMALEC Z KACZKI - czysty, świeży, o białej barwie do jasno żółtej, nie zjełczały, o  smaku i aromacie 
typowym dla produktu. Opakowanie 1 kg 

kg 30 

44 SZPONDER WOŁOWY Z KOŚCIĄ kg 50 

45 
SZYNKA DOJRZEWAJĄCA typu PARMEŃSKA - szynka z wieprzowiny, krojona w cieniutkie 
plastry, opakowanie 200 g 

kg 6 

46 SZYNKA WĘDZONA - szynka wieprzowa, w kawałku ok. 2 kg kg 60 

47 SZYNKA WIEPRZOWA ŚWIEŻA B/KOŚCI kg 300 

48 UDKO DROBIOWE Z KURCZAKA KUKURYDZIANEGO - udko z kostką i skórą, waga ok. 150-170g kg 200 

49 UDKO Z KACZKI - udko z kaczki ze skórą, bez piór i pałek, o kalibracji 300/400 g kg 50 

50 UDO TRYBOWANE BEZ SKÓRY - udko bez skóry i kostki, waga ok. 85-100g kg 100 

51 UDO TRYBOWANE ZE SKÓRĄ - udko bez kostki, waga ok. 95-110g kg 500 

52 UDZIEC WOŁOWY - z części zrazowej, dolnej, bez kości kg 300 

53 UDZIEC Z SARNY kg 20 

54 
WĄTRÓBKA DROBIOWA - świeża, nie mrożona, w całych kawałkach, oczyszczona, bez żółci, bez 
uszkodzeń mechanicznych 

kg 150 

55 
WĄTRÓBKA Z INDYKA - oczyszczona, bez żółci, bez uszkodzeń mechanicznych, w jednym 
kawałku 

kg 30 

56 
WĘDLINY DROBIOWE TYPU POLĘDWICA - wędliny drobiowe typu polędwica o zawartości mięsa 
min. 90%, w całych kawałkach ok. 1 kg 

kg 30 

57 WOŁOWINA - wołowina zrazowa górna, bez kości kg 50 

58 ŻEBERKA WIEPRZOWE ŚWIEŻE - paski z mięsem, o w miarę równej szerokości i zawartości mięsa kg 70 
    

Wymagania dla przedmiotu zamówienia:   

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych identycznych z zaproponowanymi w ofercie. 
Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek towaru. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia, złożonego drogą elektroniczną 
lub telefoniczną, potwierdzonego pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo doraźnego uzupełnienia poszczególnego 
zamówienia. 

3. Dostawy mięsa świeżego i wyrobów mięsnych planowane są maksymalnie do 6 dostaw w tygodniu do godz. 10.00, przy 
zachowaniu minimum logistycznego dla jednej dostawy na poziomie 300,00 zł netto. Wykonawca zobowiązuje się na własny 
koszt i własnym staraniem do dostarczenia i rozładowania towaru przed magazynem żywności Zamawiającego. Transport 
Wykonawcy winien odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności, zgodnie z wszelkimi 
normami i przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania produktów na 
następny dzień po dokonaniu zamówienia. W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 
dostaw w trybie awaryjnym, tzn. w terminie skróconym do 8 godzin od momentu złożenia zamówienia. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań na mniejsze lub większe pod warunkiem, że po przeliczeniu na sztuki, 
kilogramy, litry, będą one dawały ilość wymaganą przez Zamawiającego. Informację o innym sposobie pakowania prosimy 
wpisać w ostatnią kolumnę tabeli w Formularzu asortymentowo-cenowym. 

5. Przyjęcie każdej dostawy do magazynu poprzedzone będzie kontrolą jakościową i ilościową przeprowadzoną przez osobę 
przyjmującą w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku, jeżeli jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie 
będzie oznaczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź jeżeli będzie posiadał wady jakościowe lub ilościowe, 
Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru. W przypadku reklamacji wykonawca zobowiązany jest w ciągu 4 godz. do 
dostarczenia towaru bez wad. 

6. Dostawca musi posiadać wdrożony system kontroli jakości żywieniowej HACCP lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ww. dokumentów, na jego żądanie, na każdym etapie 
obowiązywania umowy. 

7. Towar, który nie będzie odpowiadał wymogom zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym, może być poddany badaniu. 
Przy wyniku negatywnym, dostawca zostanie obciążony kosztami badania. 



 

Strona 14 z 38 

 

8. Zaoferowane ceny jednostkowe produktów są niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy, jednakże, gdy dany 
asortyment będzie objęty promocją w ramach ogólnodostępnej oferty Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do objęcia 
Zamawiającego przedmiotową promocją oraz do udzielenia Zamawiającemu rabatów wynikających z takiej akcji promocyjnej. 

9. Wymagania dla mięsa: 
a) cechy organoleptyczne: świeże, klasa I; czyste; powierzchnia gładka, nie postrzępiona; konsystencja – jędrna 

elastyczna, odkształcająca się; zapach swoisty, charakterystyczny dla mięsa świeżego, bez oznak zaparzenia i psucia, 
niedopuszczalny zapach płciowy lub moczowy; barwa mięśni jasnoróżowa do czerwonej (nie dopuszcza się wylewów 
krwawych w mięśniach), a tłuszczu – biała z odcieniem kremowym. W przypadku świeżych mięs nie dopuszczalne są 
sytuacje dostarczenia mięsa rozmrożonego i sprzedanego Zamawiającemu jako mięso świeże. Na wezwanie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację z przeprowadzonych badań weterynaryjnych 
mięsa. 

b) opakowanie:  dostarczone mięso musi być w opakowaniach dopuszczonych do kontaktu z żywnością, zgodnych  
z ogólnymi normami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Każde opakowanie (skrzynki, pojemniki plastikowe, 
kartony i inne) musi zawierać etykietę informacyjną w języku polskim, zawierającą dane, w szczególności: nazwę i adres 
producenta, nazwę produktu, klasę jakości, numer normy, masa netto, datę produkcji, termin przydatności do spożycia 
oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Opakowania jednostkowe dla produktów 
muszą być suche, czyste i bez uszkodzeń mechanicznych i obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni oraz powinny zapewnić 
ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem, jak również powinny zapewnić odpowiednie 
warunki w czasie przechowywania i transportu. 

c) trwałość: okres przydatności do spożycia mięsa świeżego deklarowany przez producenta/dostawcę powinien wynosić nie 
mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu żywności Zamawiającego;  

d) transport: produkty muszą być właściwie przewożone, tj. transportem chłodniczym dostosowanym do utrzymania 
odpowiedniej temperatury ww. produktów. Niezbędne jest, aby towar zachował nieprzerwaną temperaturę w całym 
łańcuchu chłodniczym.  

10. Wymagania dla wędlin: 
a) cechy organoleptyczne: zgodne z deklarowanymi normami i aktualnie obowiązującym prawem; barwa - 

charakterystyczna dla danego asortymentu, uzależniona od obróbki, niedopuszczalna nietypowa barwa mięśni na 
przekroju; smak i zapach - charakterystyczny dla danego asortymentu, niedopuszczalny nieświeży lub inny obcy; 

b) opakowanie:  w przypadku wędlin pakowanych - pakowanie jednostkowe musi być hermetycznie zamknięte typu 
VACUUM TERM, MAP, dostarczane w pojemnikach plastikowych zamkniętych (materiał opakowaniowy dopuszczony do 
kontaktu z żywnością); znakowanie - opakowanie jednostkowe musi być zaopatrzone w czytelną informację sporządzoną 
zgodnie z aktualnymi przepisami i posiadać następujące informacje: nazwę wędliny, wykaz składników, wykaz wartości 
odżywczych dla 100g wyrobu gotowego, wykaz alergenów występujących w produkcie, termin przydatności do spożycia, 
masę netto, warunki przechowywania, nazwę i adres producenta oraz dane umożliwiające identyfikacje partii 
wyrobu. Opakowania jednostkowe dla produktów muszą być suche, czyste i bez uszkodzeń mechanicznych i obcych 
zapachów, zabrudzeń, pleśni oraz powinny zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
zanieczyszczeniem, jak również powinny zapewnić odpowiednie warunki w czasie przechowywania i transportu, 

c) trwałość: okres przydatności do spożycia powinien wynosić nie mniej niż 3/4 okresu deklarowanego przez producenta od 
daty produkcji podanej na etykiecie - dot. również mięs świeżych pakowanych próżniowo, 

d) transport: produkty muszą być właściwie przewożone, tj. transportem chłodniczym dostosowanym do utrzymania 
odpowiedniej temperatury ww. produktów. Niezbędne jest, aby towar zachował nieprzerwaną temperaturę w całym 
łańcuchu chłodniczym.  

11. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane 
stosowanymi przepisami i normami. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ww. dokumentów Zamawiającemu, na 
jego żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy. Produkty muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, wolne od 
jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. 
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Pakiet 3: RYBY I OWOCE MORZA 

Lp. Przedmiot zamówienia (nazwa artykułu i wymagane parametry) 
Jednostka 
miary (j.m.) 

Przybliżone 
zapotrzebowanie 

roczne wg 
jednostki miary 

(w kolumnie 
j.m.)                         

1 DORSZ POLĘDWICA – chłodzony. Bez skóry, waga 180-200g kg 70 

2 
DORADA KRÓLEWSKA - świeża, patroszona w całości bez uszkodzeń mechanicznych, o szklistych 
oczach, czystych czerwonych skrzelach, waga 600-800 g  

kg 1 

3 FILET Z DORSZA ATLANTYCKIEGO - filet mrożony (ze skórą), waga ok. 240-480g kg 200 

4 FILET Z DORSZA BAŁTYCKIEGO - filet świeży, ze skórą, waga ok. 240-500g kg 200 

5 FILET Z ŁOSOSIA ŚWIEŻY -  trym D, o barwie typowej dla produktu, delikatne w smaku i w zapachu kg 200 

6 HALIBUT - filet mrożony (ze skórą, bez glazury), waga ok. 200-400g kg 50 

7 HALIBUT - niebieski, świeży bez głowy, tuszka, waga minimum 3 kg kg 200 

8 HOMAR kanadyjski - świeży, waga 1100-1300 g kg 1 

9 KARP – filet z karpia, mrożony (bez glazury), waga ok. 250g kg 100 

10 KARP ŚWIEŻY ŻYWY – karp regionalny, typ Milicki lub równoważny, waga 1-2 kg kg 40 

11 KAWIOR Z JESIOTRA - kawior z jesiotra opakowanie 30 g  op. 1 

12 KAWIOR Z PSTRĄGA - kawior wędzony, opakowanie 50-100 g kg 0,5 

13 KREWETKI 16/20 - surowe z ogonem, produkt mrożony ,pakowany po 1 kg kg 1 

14 
ŁOSOŚ WĘDZONY– filet wędzony na zimno, krojony w plastry, bez skóry, mięso soczyste w kolorze 
typowym dla łososia, waga opakowanie 1kg 

kg 15 

15 
MAKRELA - świeża, patroszona, produkt chłodzony bez uszkodzeń mechanicznych waga 
400-500 g 

kg 1 

16 
MIĘSO KRABA - oczyszczone , pozbawione pancerza, czyste mięso kraba, surowe o barwie białej 
do kremowej i smaku typowym dla produktu. Produkt mrożony 

op. 1 

17 MORSZCZUK - filet mrożony (ze skórą, bez glazury ), waga ok. 700-1000g kg 400 

18 
OKOŃ MORSKI -  cały chłodzony, patroszony, świeży, bez uszkodzeń mechanicznych, waga ok 1,5-
2 kg  

kg 1 

19 OŚMIORNICA - produkt mrożony, glazura do 4 %. Waga opakowania 2-3 kg kg 1 

20 
OSTRYGI - świeże, żywe, całe, bez uszkodzeń, muszle zamknięte, o zapachu i smaku typowy dla 
produktu 

kg 1 

21 
POLĘDWICA Z DORSZA – świeża polędwica z dorsza atlantyckiego. Mięso białe, delikatne, jędrne, 
neutralne w smaku i zapachu, kalibrowane 350-500g  

kg 800 

22 
PRZEGRZEBKI - świeże o delikatnym smaku i zapachu, barwa biała. Cały mięsień bez uszkodzeń 
mechanicznych. Opakowanie po 1 kg 

op. 1 

23 PSTRĄG ŁOSOSIOWY FILET - filet świeży ze skórą, waga ok. 150-200g kg 100 

24 PSTRĄG WĘDZONY - wędzony na ciepło, waga 300-400 g  kg 20 

25 
PSTRĄG TĘCZOWY -  świeży, patroszony, bez uszkodzeń mechanicznych, o czystych i czerwonych 
skrzelach, szklistych oczach waga 350-450 g 

kg 1 

26 SANDACZ MROŻONY - filet mrożony (ze skórą, bez glazury), waga ok. 300-500g i 500-800g kg 50 

27 SANDACZ - świeży, filet ze skórką, kraj pochodzenia: Polska, waga min. 500g  kg 100 

28 ŚLEDZIE – filety śledziowe Matias, opakowanie wiaderko 5kg op. 10 

29 ŚLEDŹ TUSZKA -  świeży, surowy, patroszony, bez uszkodzeń mechanicznych, waga ok. 200g kg 1 

30 
TUŃCZYK – kawałki tuńczyka w oleju roślinnym (nierozdrobnione), konserwa rybna sterylizowana, 
puszka waga ok. 1700g 

op. 10 

31 WĘGORZ - wędzony na ciepło, w całości, waga ok. 1kg  kg 25 

   

        Wymagania dla przedmiotu zamówienia: 
  

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych identycznych z zaproponowanymi w ofercie. 
Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek towaru. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia, złożonego drogą elektroniczną 
lub telefoniczną, potwierdzonego pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo doraźnego uzupełnienia poszczególnego 
zamówienia. 

3. Dostawy ryb i owoców morza planowane są maksymalnie do 3 dostaw w tygodniu do godz. 10.00, przy zachowaniu minimum 
logistycznego dla jednej dostawy na poziomie 200,00 zł netto. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i własnym staraniem 
do dostarczenia i rozładowania towaru przed magazynem żywności Zamawiającego. Transport Wykonawcy winien odpowiadać 
wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami prawa 
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obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania produktów mrożonych na następny dzień po 
dokonaniu zamówienia, a w przypadku produktów świeżych maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia. W szczególnych 
przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostaw w trybie awaryjnym, tzn. w przypadku produktów 
mrożonych w terminie skróconym do 8 godzin od momentu złożenia zamówienia, natomiast w przypadku produktów świeżych 
w ciągu 24 godz. od momentu złożenia zamówienia. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań na mniejsze lub większe pod warunkiem, że po przeliczeniu na sztuki, 
kilogramy, litry, będą one dawały ilość wymaganą przez Zamawiającego. Informację o innym sposobie pakowania prosimy 
wpisać w ostatnią kolumnę tabeli w Formularzu asortymentowo-cenowym. 

5. Przyjęcie każdej dostawy do magazynu poprzedzone będzie kontrolą jakościową i ilościową przeprowadzoną przez osobę 
przyjmującą, w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku, jeżeli jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie 
będzie oznaczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź jeżeli będzie posiadał wady jakościowe lub ilościowe, 
Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru. W przypadku reklamacji dot. produktów świeżych, wykonawca zobowiązany jest 
w ciągu 12 godz. do dostarczenia towaru bez wad, a w przypadku produktów mrożonych do dostarczenia towaru bez wad  
w ciągu 4 godzin. 

6. Dostawca musi posiadać wdrożony system kontroli jakości żywieniowej HACCP lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ww. dokumentów, na jego żądanie, na każdym etapie 
obowiązywania umowy. 

7. Zaoferowane ceny jednostkowe produktów są niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy, jednakże, gdy dany 
asortyment będzie objęty promocją w ramach ogólnodostępnej oferty Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do objęcia 
Zamawiającego przedmiotową promocją oraz do udzielenia Zamawiającemu rabatów wynikających z takiej akcji promocyjnej. 

8. Wymagania dodatkowe: 
a) cechy organoleptyczne: w przypadku świeżych ryb i owoców morza, asortyment musi być świeży, w pierwszym gatunku, 

zgodne z obowiązującymi normami jakościowymi; w przypadku ryb i owoców morza mrożonych, Zamawiający dopuszcza 
obecność glazury max. do 20% powierzchni danego produktu (nie dot. pozycji "Ośmiornica") 

b) opakowanie: produkty muszą być dostarczone w oryginalnych, nie uszkodzonych, zamkniętych opakowaniach, 
prawidłowo oznakowane w języku polskim. W przypadku świeżych ryb i owoców morza, towar powinien być przewożony 
w skrzyniach/pojemnikach i obłożony lodem.  Na każdym opakowaniu jednostkowym musi być zawieszka/naklejona 
etykieta z następującymi danymi: nazwa produktu, nazwa producenta/dostawcy, numer normy, masa netto, data produkcji 
oraz termin przydatności do spożycia oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
Opakowania jednostkowe dla produktów muszą być suche, czyste i bez uszkodzeń mechanicznych i obcych zapachów, 
zabrudzeń, pleśni oraz powinny zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem, jak 
również powinny zapewnić odpowiednie warunki w czasie przechowywania i transportu. W przypadku świeżych ryb  
i owoców morza nie dopuszczalne są sytuacje dostarczenia ryb i/lub owoców morza jako rozmrożonych i sprzedanych 
Zamawiającemu jako produkt świeży. 

c) trwałość: okres przydatności do spożycia produktów świeżych powinien wynosić nie mniej niż 3 dni od daty dostawy do 
magazynu żywności Zamawiającego, a w przypadku produktów mrożonych powinien wynosić nie mniej niż 3/4 terminu 
przydatności określonego na opakowaniu danego produktu.  

d) transport: produkty muszą być właściwie przewożone, tj. transportem chłodniczym dostosowanym do utrzymania 
odpowiedniej temperatury ww. produktów. Niezbędne jest, aby towar zachował nieprzerwaną temperaturę w całym 
łańcuchu chłodniczym.  

9. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane 
stosowanymi przepisami i normami. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ww. dokumentów Zamawiającemu, na 
jego żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy. Produkty muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, wolne od 
jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona 17 z 38 

 

Pakiet 4: MROŻONKI 

Lp. Przedmiot zamówienia (nazwa artykuły i wymagane parametry) 
Jednostka 

miary 
(j.m.) 

Przybliżone 
zapotrzebowanie 

roczne wg 
jednostki miary                                  

(w kolumnie j.m.)                         

1 
BROKUŁY MROŻONE - bukiet różyczek mrożonych: barwa typowa dla brokułów, bez obcych 
posmaków, sypkie, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie ok. 2,5 kg, 
typ ekonomiczny 

op. 30 

2 
BROKUŁY MROŻONE - bukiet różyczek mrożonych: barwa typowa dla brokułów, bez obcych 
posmaków, sypkie, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie ok. 2,5 kg, 
typu „Oerlemans”, BONDUELLE lub równoważna 

op. 30 

3 
DYNIA – w kostce, mrożona, niezlepiona, bez obcych posmaków, nieoblodzone, nieuszkodzone 
mechanicznie, opakowanie ok. 2,5 kg, typ ekonomiczny 

kg 80 

4 
DZIKA RÓŻA MROŻONA – owoce I kategorii, jednolite odmianowo w partii, bez szypułek, całe, 
sypkie, bez obcych posmaków, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie,  

kg 20 

5 
FASOLKA SZPARAGOWA - zielona lub żółta, I kat., cięta, odcinki strąków z obciętymi końcami, 
jednolite odmianowo, sypkie, niepołamane, niezlepione, nieoblodzone, opakowanie ok. 2,5 kg, typu 
„Oerlemans”, BONDUELLE lub równoważna 

kg 50 

6 
FRYTKI – cienkie, długie frytki, proste, o prostym cięciu 6x6m, bez obcych posmaków, sypkie, 
nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie ok. 2,5 kg, typu 
"CATERPAK" lub równoważna 

kg 1200 

7 
FRYTKI SWOJSKIE ZE SKÓRKĄ - frytki o nieregularnym cięciu, typu "FARM FRITES" lub 
równoważny, opakowanie 2,5kg 

kg 120 

8 
FRYTKI STEKOWE 9x18 –  głęboko mrożone, kawałki sypkie, bez obcych posmaków, nieoblodzone, 
niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie ok. 2,5 kg 

kg 200 

9 
GROSZEK - barwa typowa dla groszku, bez obcych posmaków, ziarna sypkie, nieoblodzone, 
niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, ok. 2,5 kg, typ ekonomiczny 

kg 50 

10 
GROSZEK - barwa typowa dla groszku, bez obcych posmaków, ziarna sypkie, nieoblodzone, 
niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, ok. 2,5 kg, typu „Oerlemans”, BONDUELLE lub 
równoważna 

kg 20 

11 
GROSZEK CUKROWY – strączki, sypkie, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, 
opakowanie 1kg 

kg 20 

12 
GRZYB PODGRZYBKI - kostka , barwa typowa dla tych grzybów, bez obcych posmaków, sypkie, 
nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opak. ok. 2,5 kg 

kg 40 

13 
GRZYBY BOROWIKI – kostka, barwa typowa dla tych grzybów, bez obcych posmaków, sypkie, 
nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opak. ok. 2,5 kg, 

kg 45 

14 
JAGODA - owoce I kategorii, jednolite odmianowo w partii, bez szypułek, całe, sypkie, bez obcych 
posmaków, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie do 2,5 kg, typ 
ekonomiczny 

kg 40 

15 
JEŻYNY - barwa typowa dla jeżyn, bez obcych posmaków, owoce sypkie, nieoblodzone, niezlepione, 
nieuszkodzone mechanicznie, opak. 2,5 kg 

kg 6 

16 
KALAFIOR - bukiet różyczek mrożonych: barwa typowa dla kalafiora, bez obcych posmaków, sypkie, 
nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opak. do 2,5 kg, typu „Oerlemans”, 
BONDUELLE lub równoważna 

kg 50 

17 
KALAFIOR - bukiet różyczek mrożonych: barwa typowa dla kalafiora, bez obcych posmaków, sypkie, 
nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie ok. 2,5 kg, typ ekonomiczny 

kg 80 

18 
KARCZOCHY – obrane, krojone na połówki, sypkie, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone 
mechanicznie, opakowanie 1kg 

kg 10 

19 
KUKURYDZA - barwa typowa dla kukurydzy, bez obcych posmaków, ziarna sypkie, nieoblodzone, 
niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie do 2,5 kg,  

kg 80 

20 
MALINA MROŻONA - barwa typowa dla malin, bez obcych posmaków, owoce całe, sypkie, 
nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opak. 2,5 kg, typu „BONDUELLE” lub 
równoważna 

kg 90 

21 
MALINA MROŻONA - barwa typowa dla malin, bez obcych posmaków, owoce rozdrobnione typu 
grys, sypkie, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opak. 2,5 kg, typ 
ekonomiczny 

kg 30 

22 
MARCHEWKA - marchewka pokrojona w kostkę, w kolorze typowym dla marchwi, bez obcych 
posmaków, kostki marchwi sypkie, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, 
opakowanie ok. 2,5 kg,  

kg 50 
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23 
MARCHEWKA - duet, marchewka pokrojona w plastry, w kolorze typowym dla marchwi, bez obcych 
posmaków, kostki marchwi sypkie, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, 
opakowanie ok. 2,5 kg,  

kg 70 

24 
MARCHEWKA Z GROSZKIEM - marchewka pokrojona w kostkę w kolorze typowym dla marchwi, 
groszek zielony, całość bez obcych posmaków, marchew i ziarna sypkie, nieoblodzone, niezlepione, 
nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie do 2,5 kg,  

kg 20 

25 
MIESZANKA CHIŃSKA – warzywa pokrojone w paski, barwa typowa dla danych warzyw, bez 
obcych posmaków, sypkie, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie 
2,5kg 

kg 70 

26 
MIESZANKA WARZYW – brokuł, kalafior, marchew żółta, cukinia, pokrojone, barwa typowa dla 
danych warzyw, bez obcych posmaków, sypkie, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone 
mechanicznie, opakowanie do 2,5 kg, typ ekonomiczny 

kg 40 

27 
MIESZANKA WARZYW RATATOUILLE – warzywa pokrojone w duże kawałki (bez sosu) – sypkie, 
bez obcych posmaków, nieoblodzone, niezlepione, op. 2,5 kg, typu „Bonduelle” lub równoważna 

kg 40 

28 

MIESZANKA WARZYWNA  - bukiet jarzyn mrożonych typu: kukurydza ziarno, fasola ziarno, fasolka 
cięta, groch, marchew, papryka., barwa typowa dla poszczególnych warzyw, warzywa sypkie, bez 
obcych posmaków, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie do 2,5 kg, 
typ ekonomiczny 

kg 80 

29 

MIESZANKA WARZYWNA WIELOSKŁADNIKOWA TYP EURO-MIX lub EUROPEJSKIE - bukiet 
jarzyn mrożonych: kalafior, marchewka, brokuł, barwa typowa dla poszczególnych warzyw, warzywa 
sypkie, bez obcych posmaków, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, 
opakowanie do 2,5 kg, typ ekonomiczny 

kg 50 

30 
PAPRYKA – różne kolory, pokrojona w paseczki, sypkie, bez obcych posmaków, nieoblodzone, 
niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie 2,5 kg 

kg 150 

31 
PLACKI ZIEMNIACZANE - bezglutenowe, mrożone, placki niezlepione, bez obcych posmaków, 
nieoblodzone, nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie 1,5kg 

kg 100 

32 
PORZECZKA CZARNA -  owoce I kategorii, jednolite odmianowo w partii, bez szypułek, całe, sypkie, 
bez obcych posmaków, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie do 2,5 
kg, typ ekonomiczny 

kg 50 

33 
RAVIOLI Z RICCOTĄ I SZPINAKIEM – mrożone, małe pierożki z nadzieniem z sera ricotta i 
szpinakiem, pierożki niezlepione, bez obcych posmaków, nieoblodzone, nieuszkodzone 
mechanicznie, opakowanie ok. 2,5 kg  

kg 40 

34 
ROKITNIK - owoce I kategorii, jednolite odmianowo w partii, bez szypułek, pestek, całe, sypkie, bez 
obcych posmaków, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie 

kg 20 

35 
SALSEFIA KROJONA – mrożona, krojona w cienkie paski, bez obcych posmaków, nieoblodzone, 
niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie ok. 2,5 kg, typu „Oerlemans”, 
BONDUELLE lub równoważna 

kg 40 

36 
SZPINAK - cały liść - barwa typowa dla szpinaku, bez obcych posmaków, liście całe, nieoblodzone, 
niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie do 2,5 kg, typu „Oerlemans”, 
BONDUELLE lub równoważna 

kg 220 

37 
SZYSZKI ZIEMNIACZANE – kawałki pieczonego ziemniaczanego puree, kawałki sypkie, bez obcych 
posmaków, nieoblodzone, niezlepione, op. 1 kg, typu „FARM FRITES”, „MC CAIN” lub 
równoważna 

kg 200 

38 
ŚLIWKI - owoce I kategorii, mrożone, jednolite odmianowo w partii, bez szypułek, pestek, całe, 
sypkie, bez obcych posmaków, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, 
opakowanie do 2,5 kg, typ ekonomiczny 

kg 70 

39 
TALARKI ZIEMNIACZANE - krojone w plastry ziemniaki, mrożone, wstępnie podsmażone. 
Opakowanie 2,5kg 

kg 150 

40 
TRUSKAWA - owoce I kategorii, jednolite odmianowo w partii, bez szypułek, całe, sypkie, bez obcych 
posmaków, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie do 2,5 kg, typu 
„Oerlemans”, BONDUELLE lub równoważna 

kg 160 

41 
WIŚNIA - bez pestek owoce I kategorii, jednolite odmianowo w partii, bez szypułek, całe, sypkie, bez 
obcych posmaków, nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie do 2,5 kg, 
typ ekonomiczny 

kg 160 

42 
WŁOSZCZYZNA PASKI - barwa typowa dla danych warzyw, bez obcych posmaków, sypkie, 
nieoblodzone, niezlepione, nieuszkodzone mechanicznie, opak. 2,5kg, typ ekonomiczny 

kg 160 

 

        Wymagania dla przedmiotu zamówienia: 
  

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych identycznych z zaproponowanymi w ofercie. Przedmiot 
zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek towaru. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub 
telefoniczną, potwierdzonego pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo doraźnego uzupełnienia poszczególnego 
zamówienia. 

3. Dostawy produktów mrożonych planowane są maksymalnie do 5 dostaw w tygodniu do godz. 10.00, przy zachowaniu minimum 
logistycznego dla jednej dostawy na poziomie 200,00 zł netto. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i własnym staraniem 
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do dostarczenia i rozładowania towaru przed magazynem żywności Zamawiającego. Transport Wykonawcy winien odpowiadać 
wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami prawa 
obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania produktów na następny dzień po dokonaniu 
zamówienia. W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostaw w trybie awaryjnym, tzn.  
w terminie skróconym do 8 godzin od momentu złożenia zamówienia. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań na mniejsze lub większe pod warunkiem, że po przeliczeniu na sztuki, 
kilogramy, litry, będą one dawały ilość wymaganą przez Zamawiającego. Informację o innym sposobie pakowania prosimy wpisać 
w ostatnią kolumnę tabeli w Formularzu asortymentowo-cenowym. 

5. Przyjęcie każdej dostawy do magazynu poprzedzone będzie kontrolą jakościową i ilościową przeprowadzoną przez osobę 
przyjmującą w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku, jeżeli jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie 
oznaczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź jeżeli będzie posiadał wady jakościowe lub ilościowe, Zamawiający może 
odmówić przyjęcia towaru. W przypadku reklamacji wykonawca zobowiązany jest w ciągu 4 godz. do dostarczenia towaru bez 
wad. 

6. Dostawca musi posiadać wdrożony system kontroli jakości żywieniowej HACCP lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ww. dokumentów, na jego żądanie, na każdym etapie 
obowiązywania umowy. 

7. Zaoferowane ceny jednostkowe produktów są niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy, jednakże, gdy dany 
asortyment będzie objęty promocją w ramach ogólnodostępnej oferty Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do objęcia 
Zamawiającego przedmiotową promocją oraz do udzielenia Zamawiającemu rabatów wynikających z takiej akcji promocyjnej. 

8. Wymagania dodatkowe: 
a) opakowanie: produkty muszą być dostarczone w oryginalnych, nie uszkodzonych, szczelnych, zamkniętych opakowaniach, 

prawidłowo oznakowane w języku polskim. Produkty muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi, m.in. na każdym opakowaniu jednostkowym musi być zawieszka/naklejona etykieta z następującymi danymi: 
nazwa produktu, nazwa producenta/dostawcy, numer normy, masa netto, data produkcji oraz termin przydatności do 
spożycia wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania, wyraźna 
informacja „produkt głęboko mrożony”, „nie zamrażać powtórnie” albo podobne określenie, oraz pozostałe informacje 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Opakowania jednostkowe dla produktów muszą być suche, czyste i bez 
uszkodzeń mechanicznych i obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni oraz powinny zapewnić ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem, jak również powinny zapewnić odpowiednie warunki w czasie przechowywania  
i transportu. 

b) trwałość: okres przydatności do spożycia poszczególnych produktów mrożonych deklarowany przez producenta/dostawcę 
powinien wynosić nie mniej niż 3/4 terminu przydatności określonego na opakowaniu danego produktu mrożonego.  

c) transport: produkty muszą być właściwie przewożone, tj. transportem dostosowanym do utrzymania odpowiedniej 
temperatury ww. produktów. Niezbędne jest, aby towar zachował nieprzerwaną temperaturę -18 lub nawet – 20°C w całym 
łańcuchu chłodniczym.  

9. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane 
stosowanymi przepisami i normami. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ww. dokumentów Zamawiającemu, na jego 
żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy. Produkty muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, wolne od jakichkolwiek 
wad fizycznych lub prawnych. 

10. W opisie przedmiotu zamówienia, tam gdzie Zamawiający  wskazał pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) produktów 
spożywczych, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Gramatura oferowanego produktu równoważnego 
nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w Formularzu asortymentowo-cenowym. Zaoferowane produkty 
równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać  
w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego. Jeśli Wykonawca zaoferuje 
produkt równoważny, zobowiązany jest umieścić w Załączniku nr 2B do SIWZ - Karta Produktu Równoważnego, opis pozycji 
równoważnych z podaniem nazw ich producentów. 
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Pakiet 5: PRODUKTY MLECZARSKIE 

Lp. Przedmiot zamówienia (nazwa artykułu i wymagane parametry) 
Jednostka 

miary 
(j.m.) 

Przybliżone 
zapotrzebowanie 

roczne wg 
jednostki miary 

(w kolumnie j.m.)                    

1 

KEFIR NATURALNY – z mleka krowiego, o zawartości min. 1,5 % tłuszczu, z dodatkiem białek mleka 
- zawartość białka nie mniej niż 3%, i kultur bakteryjnych. Kefir płynny jednolity z pęcherzykami 
dwutlenku węgla lub bez pęcherzyków, dopuszcza się lekkie wydzielenie serwatki. Barwa biała z 
odcieniem kremowym. Smak i zapach lekko kwaśny do kwaśnego, charakterystyczny dla kefiru – 
lekko drożdżowy. Konsystencja jednolita, zawiesista. Opakowanie typu butelka 400ml lub 1l 

l 100 

2 
MASŁO EXTRA – masło z mleka krowiego, o zawartości min 82% tłuszczu. Barwa masła powinna 
być jednolita, powierzchnia gładka i sucha. Konsystencja jednolita, zwarta, smarowna, lekko twarda. 
Smak i zapach czysty, lekko kwaśny, mlekowy. Masło w kostce, waga 250g 

kg 650 

3 
MAŚLANKA NATURALNA - maślanka spożywcza naturalna z mleka krowiego, o zawartości max. 
0,8 % tłuszczu, jednolita w całej masie, dopuszcza się lekki podstój serwatki. Barwa biała do lekko 
kremowej. Smak i zapach lekko kwaśny, aromatyczny, opakowanie worek foliowy, 1l lub 10l 

l 50 

4 
MAŚLANKA SPOŻYWCZA 1,5%  - maślanka spożywcza naturalna z mleka krowiego, o zawartości 
max. 1,5 % tłuszczu, jednolita w całej masie, dopuszcza się lekki podstój serwatki. Barwa biała do 
lekko kremowej. Smak i zapach lekko kwaśny, aromatyczny, opakowanie butelka ok. 1l 

l 100 

5 MLEKO SPOZYWCZE 3,2% - mleko świeże, homogenizowane, opakowanie folia 1l lub 5l  l 500 

6 MLEKO spożywcze UHT 0,00% - mleko bez tłuszczu, w kartonie 1l  l 8 

7 MLEKO spożywcze 3,2% UHT - mleko o zawartości min. 3,2% tłuszczu, w kartonie 1l  l 1700 

8 Mleko spożywcze 3,2% UHT bez laktozy, w kartonie 1l l 55 

9 
MLEKO w proszku - mleko krowie poddane pasteryzacji, odparowane i sproszkowane, bez 
zawilgocenia, bez zbrylowania, bez konserwantów. Mleko pełnotłuste, w opakowaniach 0,5kg, typu 
Łaciate lub równoważne 

kg 25 

10 

SER TWAROGOWY PÓŁTŁUSTY – świeży, z mleka krowiego, o zawartości min. 4% tłuszczu. Smak 
i zapach sera powinien być czysty, łagodny, lekko kwaśny. Struktura i konsystencja jednolita, zwarta, 
bez grudek. Barwa biała do lekko kremowej, jednolita w całej masie. Ser pakowany próżniowo, w 
kostce, waga ok.1kg 

kg 430 

11 

SER TWAROGOWY PÓŁTŁUSTY MIELONY – świeży, z mleka krowiego, o zawartości min. 4% 
tłuszczu. Smak i zapach sera powinien być czysty, łagodny, lekko kwaśny. Struktura i konsystencja 
jednolita, zwarta, bez grudek, lekko luźna. Barwa biała do lekko kremowej, jednolita w całej masie. 
Ser mielony pakowany w opakowanie typu wiaderko 5kg 

kg 10 

12 

SEREK TWAROGOWY ŚMIETANKOWY – świeży, z mleka krowiego, o zawartości min. 19% 
tłuszczu. Smak i zapach sera powinien być czysty, łagodny, lekko kwaśny. Struktura i konsystencja 
jednolita, zwarta, bez grudek. Barwa biała do kremowej, jednolita w całej masie. Ser pakowany 
próżniowo, w kostce, op. 250g  

kg 290 

13 

ŚMIETANA 12% – śmietana ukwaszona z mleka krowiego, min. zawartość tłuszczu 12%, bez 
dodatków, bez zagęszczaczy i konserwantów. Konsystencja śmietany płynna, gęstawa, jednolita w 
całej masie. Smak i zapach powinien być czysty, lekko kwaśny. Opakowanie typu pojemnik 400ml 
lub wiaderko ok. 5l 

l 50 

14 

ŚMIETANA 18%  – śmietana ukwaszona z mleka krowiego, min. zawartość tłuszczu 18%, bez 
dodatków, bez zagęszczaczy i konserwantów. Konsystencja śmietany płynna, gęstawa, jednolita w 
całej masie. Smak i zapach powinien być czysty, lekko kwaśny. Opakowanie typu pojemnik 400ml 
lub wiaderko ok. 5l 

l 130 

15 
ŚMIETANKA KREMOWA 30% - śmietanka świeża o zawartości min. 30% tłuszczu, dopuszcza się 
w składzie substancję zagęszczającą - stabilizator, opakowanie pojemnik worek foliowy 5l 

l 80 

16 
ŚMIETANKA KREMOWA 30% UHT - śmietanka UHT o zawartości min. 30% tłuszczu, dopuszcza 
się w składzie substancje zagęszczające, w opakowaniach kartonowych 1l 

l 150 

17 
ŚMIETANKA KREMOWA 34% UHT - śmietanka UHT o zawartości min. 34% tłuszczu, dopuszcza 
się w składzie substancje zagęszczające, w opakowaniach kartonowych 1l, typu Yes Chef, 
Mlekovita, Kuchmistrz lub równoważne 

l 800 

18 

ŚMIETANKA KREMOWA 36% - śmietanka świeża o zawartości min. 36% tłuszczu, z mleka 
krowiego, konsystencja śmietanki powinna być płynna, jednolita, bez grudek tłuszczu, lekko 
zawiesista. Barwa jednolita, jasnokremowa do kremowej, zapach czysty, lekko słodki. Opakowanie 
foliowe 5l 

l 250 

19 
ŚMIETANKA TORTOWA 36% UHT – śmietanka o zawartości min. 36% tłuszczu, z mleka 
krowiego, dopuszcza się w składzie substancję zagęszczającą - stabilizator, w opakowaniach 
kartonowych 1l.  

l 180 
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Wymagania dla przedmiotu zamówienia:   

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych identycznych z zaproponowanymi w ofercie. Przedmiot 
zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek towaru. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub 
telefoniczną, potwierdzonego pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo doraźnego uzupełnienia poszczególnego 
zamówienia. 

3. Dostawy produktów mleczarskich planowane są maksymalnie do 3 dostaw w tygodniu do godz. 10.00, przy zachowaniu minimum 
logistycznego dla jednej dostawy na poziomie 200,00 zł netto. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i własnym staraniem 
do dostarczenia i rozładowania towaru przed magazynem żywności Zamawiającego. Transport Wykonawcy winien odpowiadać 
wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami prawa 
obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania produktów na następny dzień po dokonaniu 
zamówienia. W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostaw w trybie awaryjnym, tzn.  
w terminie skróconym do 12 godzin od momentu złożenia zamówienia. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań na mniejsze lub większe pod warunkiem, że po przeliczeniu na sztuki, 
kilogramy, litry, będą one dawały ilość wymaganą przez Zamawiającego. Informację o innym sposobie pakowania prosimy 
wpisać w ostatnią kolumnę tabeli w Formularzu asortymentowo-cenowym. 

5. Przyjęcie każdej dostawy do magazynu poprzedzone będzie kontrolą jakościową i ilościową przeprowadzoną przez osobę 
przyjmującą w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku, jeżeli jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie 
oznaczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź jeżeli będzie posiadał wady jakościowe lub ilościowe, Zamawiający 
może odmówić przyjęcia towaru. W przypadku reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 8 godz. do dostarczenia towaru 
bez wad. 

6. Dostawca musi posiadać wdrożony system kontroli jakości żywieniowej HACCP lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ww. dokumentów, na jego żądanie, na każdym etapie 
obowiązywania umowy. 

7. Zaoferowane ceny jednostkowe produktów są niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy, jednakże, gdy dany 
asortyment będzie objęty promocją w ramach ogólnodostępnej oferty Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do objęcia 
Zamawiającego przedmiotową promocją oraz do udzielenia Zamawiającemu rabatów wynikających z takiej akcji promocyjnej. 

8. Wymagania dodatkowe: 
a) opakowanie: produkty muszą być dostarczone w oryginalnych, nie uszkodzonych, szczelnych, zamkniętych 

opakowaniach, prawidłowo oznakowane w języku polskim. Na każdym opakowaniu jednostkowym musi być 
zawieszka/naklejona etykieta z następującymi danymi: nazwa produktu, nazwa producenta/dostawcy, numer normy, masa 
netto, data produkcji oraz termin przydatności do spożycia wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem 
wyposażenia do przechowywania oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Opakowania 
jednostkowe dla produktów muszą być suche, czyste i bez uszkodzeń mechanicznych i obcych zapachów, zabrudzeń, 
pleśni oraz powinny zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem, jak również 
powinny zapewnić odpowiednie warunki w czasie przechowywania i transportu. 

b) trwałość: okres przydatności do spożycia poszczególnych produktów mlecznych deklarowany przez 
producenta/dostawcę powinien wynosić nie mniej niż do 7 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego, 

c) transport: produkty muszą być właściwie przewożone, tj. transportem chłodniczym dostosowanym do utrzymania 
odpowiedniej temperatury produktów mleczarskich. Niezbędne jest, aby towar zachował nieprzerwaną temperaturę  
w całym łańcuchu chłodniczym.  

9. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane 
stosowanymi przepisami i normami. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ww. dokumentów Zamawiającemu, na 
jego żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy. Produkty muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, wolne od 
jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. 

10. W opisie przedmiotu zamówienia, tam gdzie Zamawiający  wskazał pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) produktów 
spożywczych, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Gramatura oferowanego produktu równoważnego 
nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w Formularzu asortymentowo-cenowym. Zaoferowane produkty 
równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać  
w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego. Jeśli Wykonawca zaoferuje 
produkt równoważny, zobowiązany jest umieścić w Załączniku nr 2B do SIWZ - Karta Produktu Równoważnego, opis pozycji 
równoważnych z podaniem nazw ich producentów. 
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Pakiet 6: PIECZYWO 

Lp. Przedmiot zamówienia (nazwa artykułu i wymagane parametry) 
Jednostka 

miary 
(j.m.) 

Przybliżone 
zapotrzebowanie 

roczne wg 
jednostki miary                 

(w kolumnie j.m.)  

1 
BAGIETKA PSZENNA – pieczywo zapieczone i zamrożone, ok. 450 g/szt., pakowane zbiorczo  
w kartonie po ok 16 szt.  

kg 120 

2 
BAGIETKA KORZENNA – pieczywo zapieczone i zamrożone, ok.400 g/szt., pakowane zbiorczo  
w kartonie po ok 16 szt. 

kg 120 

3 
BUŁKA MIX – różne rodzaje bułek do wypieku, np. z sezamem, makiem, fitness, ciabata, graham, 
waga ok. 30g/szt., pakowane zbiorczo w kartonie po ok 120 szt. 

kg 60 

4 
CHLEB Z MĄKI ŻYTNIEJ – pieczywo zapieczone i zamrożone, ok. 1kg, pakowany w kartonie 
zbiorczo 

kg 30 

5 CHLEB WIEJSKI – okrągły, zapieczony i zamrożony, waga ok.0,7kg, pakowany zbiorczo w kartonie kg 20 

6 CHLEB PSZENNY – podłużny, zapieczony i zamrożony, waga ok 1,4 kg kg 20 

7 
CROISSANT – 30g szt. ,produkt zapieczony i zamrożony, gotowy do wypieku, w opakowaniach 
zbiorczych 

kg 80 

8 DROŻDŻOWY BOHEN Z KRUSZONKĄ – głęboko mrożony, wypieczony, o wadze 900g kg 60 

9 
PTYŚ mini z kremem - rozetki z ciasta parzonego wypełnione kremem o smaku śmietankowym, bez 
zawilgocenia, uszkodzeń mechanicznych, opakowanie 2,5 kg karton 

kg 25 

  
 

  

       Wymagania dla przedmiotu zamówienia:   

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych identycznych z zaproponowanymi w ofercie. Przedmiot 
zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek towaru. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub 
telefoniczną, potwierdzonego pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo doraźnego uzupełnienia poszczególnego 
zamówienia. 

3. Dostawy pieczywa planowane są maksymalnie do 5 dostaw w tygodniu do godz. 10.00, przy zachowaniu minimum logistycznego 
dla jednej dostawy na poziomie 200,00 zł netto. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i własnym staraniem do dostarczenia 
i rozładowania towaru przed magazynem żywności Zamawiającego. Transport Wykonawcy winien odpowiadać wymaganiom 
sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami prawa obowiązującymi w tym 
zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania produktów na następny dzień po dokonaniu zamówienia. W szczególnych 
przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostaw w trybie awaryjnym, tzn. w terminie skróconym do 8 godzin 
od momentu złożenia zamówienia. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań na mniejsze lub większe pod warunkiem, że po przeliczeniu na sztuki, 
kilogramy, litry, będą one dawały ilość wymaganą przez Zamawiającego. Informację o innym sposobie pakowania prosimy wpisać 
w ostatnią kolumnę tabeli w Formularzu asortymentowo-cenowym. 

5. Przyjęcie każdej dostawy do magazynu poprzedzone będzie kontrolą jakościową i ilościową przeprowadzoną przez osobę 
przyjmującą, w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku, jeżeli jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie 
oznaczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź jeżeli będzie posiadał wady jakościowe lub ilościowe, Zamawiający może 
odmówić przyjęcia towaru. W przypadku reklamacji wykonawca zobowiązany jest w ciągu 4 godz. do dostarczenia towaru bez 
wad. 

6. Dostawca musi posiadać wdrożony system kontroli jakości żywieniowej HACCP lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ww. dokumentów, na jego żądanie, na każdym etapie 
obowiązywania umowy. 

7. Zaoferowane ceny jednostkowe produktów są niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy, jednakże, gdy dany 
asortyment będzie objęty promocją w ramach ogólnodostępnej oferty Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do objęcia 
Zamawiającego przedmiotową promocją oraz do udzielenia Zamawiającemu rabatów wynikających z takiej akcji promocyjnej. 

8. Wymagania dodatkowe: 
a) opakowanie: produkty muszą być dostarczone w oryginalnych, nie uszkodzonych, szczelnych, zamkniętych opakowaniach. 

Produkty muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, prawidłowo oznakowane w języku polskim. 
Na każdym opakowaniu jednostkowym musi być zawieszka/naklejona etykieta z następującymi danymi: nazwa produktu, 
nazwa producenta/dostawcy, numer normy, masa netto, data produkcji oraz termin przydatności do spożycia wraz  
z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania, wyraźna informacja „produkt 
głęboko mrożony”, „nie zamrażać powtórnie” albo podobne określenie, oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami. Opakowania jednostkowe dla produktów muszą być suche, czyste i bez uszkodzeń 
mechanicznych i obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni oraz powinny zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz zanieczyszczeniem, jak również powinny zapewnić odpowiednie warunki w czasie przechowywania i transportu. 

b) trwałość: okres przydatności do spożycia poszczególnych produktów piekarskich deklarowany przez producenta/dostawcę 
powinien wynosić nie mniej niż 3/4 terminu przydatności określonego na opakowaniu danego produktu.  

c) transport: w przypadku produktów głęboko mrożonych, muszą być one właściwie przewożone, tj. transportem 
dostosowanym do utrzymania odpowiedniej temperatury. Niezbędne jest, aby towar zachował nieprzerwaną temperaturę -
18 lub nawet – 20°C w całym łańcuchu chłodniczym. Pozostałe produkty powinny być przewożone zgodnie z obowiązującymi 
normami dla transportu artykułów żywnościowych.  

9. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane 
stosowanymi przepisami i normami. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ww. dokumentów Zamawiającemu, na jego 
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żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy. Produkty muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, wolne od jakichkolwiek 
wad fizycznych lub prawnych. 
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Pakiet 7: RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE 

Lp. Przedmiot zamówienia (nazwa artykułu i wymagane parametry) 
Jednostka 

miary 
(j.m.) 

Przybliżone 
zapotrzebowanie 

roczne wg 
jednostki miary              

(w kolumnie j.m.) 

PRZETWORZONE OWOCE i WARZYWA CPV 15.33.00.00-0 

1 
ANANAS PLASTRY - w syropie, ananasy bez zanieczyszczeń mechanicznych, organicznych, w 
puszce metalowej  ok. 3000 g, masa po odcieku 1700 g 

op. 10 

2 
BRZOSKWINIE POŁÓWKI – połówki całe, w syropie, bez uszkodzeń mechanicznych, organicznych, 
opakowanie puszka metalowa ok 3000 g, masa netto po odcieku 2500g 

op. 15 

3 
BURACZKI TARTE – świeże, czerwone buraczki tarte na tarce na małych oczkach z przyprawami. 
Pakowane próżniowo (sous-vide) op. ok 1800 g netto 

op. 20 

4 
BURAKI KONSERWOWE  kostka – buraczki w kawałkach w zalewie, z przeprawami ,pakowane 
próżniowo ( sous-vide) puszka, opakowanie ok 2200 g netto 

op. 10 

5 CIECIORKA - puszka metalowa, opakowanie ok 2,5kg netto, typ BONDUELLE lub równoważna op. 35 

6 CIECIERZYCA - ziarno, suche, opakowanie 3kg kg 2 

7 CEBULKA PERŁOWA MARYNOWANA – opakowanie szklane ok. 500g netto op. 20 

8 DYNIA łuskana - pestki obrane, bez oznak gnicia, suche, opakowanie 1kg kg 13 

9 CHRZAN TARTY – konserwowy, opakowanie typu wiaderko 1kg, typu KRAKUS lub równoważny op. 34 

10 
CHRZAN WASABI w proszku– tarty korzeń wasabi, bez konserwantów, bez sztucznych barwników, 
opakowanie 1kg 

kg 1 

11 
FASOLA BIAŁA – konserwowa, opakowanie puszka metalowa z samootwieraczem 400g, masa 
netto po odcieku ok. 370g 

op. 60 

12 
FASOLA CZERWONA - konserwowa, opakowanie puszka metalowa 2500g, masa netto po odcieku 
ok. 1500g 

op. 30 

13 FASOLA PIĘKNY JAŚ - karłowa, opakowanie 1-5kg kg 5 

14 FIGI SUSZONE - opakowanie 5 kg kg 11 

15 FRUŻELINA TRUSKAWKOWA - truskawki całe lub połówki w owocowym żelu, opakowanie 3 kg op. 1 

16 FRUŻELINA WIŚNIOWA - wiśnie drylowane w owocowym żelu, opakowanie 3 kg op. 1 

17 GROCH ŁUSKANY - groch suchy, łuskany, op. 5kg op. 6 

18 
GROSZEK ZIELONY KONSERWOWY – groszek zielony w zalewie, bez uszkodzeń mechanicznych, 
organicznych, opakowanie puszka metalowa z samootwieraczem  820- 850 g, masa netto po odcieku 
500.g, typu BONDUELLE lub równoważny,  

op. 25 

19 
GRUSZKI MARYNOWANE połówki – w składzie gruszki, przyprawy – goździki, ocet, cukier, 
opakowanie puszka metalowa z samootwieraczem, waga 2700g, masa netto po odcieku 2500g 

op. 10 

20 
GNOCCI – kluski ziemniaczane z dodatkiem mąki kukurydzianej, chłodzone, niezlepione, bez obcych 
posmaków, nieoblodzone, nieuszkodzone mechanicznie, opakowanie 1kg 

kg 70 

21 
Podgrzybki MARYNOWANE – grzyby leśne w kawałkach w zalewie z przyprawami, opakowanie 
szklane, masa netto ok.450g 

op. 5 

22 KAPARY HISZPAŃSKIE MARYNOWANE – kapary w zalewie octowej,  opakowanie słoik 700 g op. 16 

23 
KURKI MARYNOWANE - całe grzyby w zalewie z przyprawami, opakowanie szklane, masa netto 
400-500g 

op. 10 

24 IMBIR MARYNOWANY- płatki różowego imbiru w słodkiej zalewie octowej, opakowanie 1kg op. 2 

25 
JABŁKA PRAŻONE – jabłka krojone w kostkę, prażone z dodatkiem cukru, bez konserwantów, bez 
sztucznych dodatków, opakowanie typu wiaderko ok. 5kg 

op. 15 

26 
KONCENTRAT POMIDOROWY 30% - w składzie koncentrat pomidorowy wyprodukowany z co 
najmniej 168g pomidorów na 100g  produktu,  o konsystencji zwartej, ciemno brunatnej pasty, 
ekstrakt min 30%, opakowanie 4-4,5kg, typu „Pudliszki” lub równoważny 

op. 40 

27 
KONCENTRAT Z BURAKA – zawartość soku z buraka min. 40%, bez konserwantów, aromatów, 
opakowanie 0,3l, typu KRAKUS lub równoważny 

l 50 

28 
KETCHUP ŁAGODNY – w składzie minimum 145g pomidorów na 100g produktu,  opakowanie ok. 
2,5kg typu Heinz lub równoważny  

op. 16 

29 
KETCHUP PORCJOWANY – w saszetkach 10ml, w składzie minimum 145g pomidorów na 100g 
produktu. Opakowanie zbiorcze po 198 szt., typu Heinz lub równoważny  

op. 1 

30 
KUKURYDZA KONSERWOWA - kl. I puszka metalowa z samo otwieraczem, w składzie ziarno 
kukurydzy, woda, sól, opakowanie 850g, typu BOUNDULELLE lub równoważna  

op. 70 

31 MORELA SUSZONA – suszone owoce, bez pestek, w opakowaniu ok. 1 kg kg 60 
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32 
OGÓRKI KONSERWOWE – ogórki w całości, bez uszkodzeń mechanicznych, w składzie min.: 
ogórki całe, woda, cukier, cebulka, marchewka, sól, gorczyca, przyprawy smakowe. Opakowanie typu 
szkło ok.1,7kg 

op. 50 

33 
OLIWKI CZARNE KROJONE – oliwki krojone, drylowane, opakowanie słoik, masa po odcieku ok. 
1700g 

op. 8 

34 OLIWKI CZARNE CAŁE - drylowane, bez nadzienia, masa po odcieku ok. 450g op. 16 

35 OLIWKI ZIELONE CAŁE – – oliwki  drylowane, opakowanie słoik, masa po odcieku ok. 450-500g   op. 4 

36 PAPRYCZKI JALAPENO - papryczki w plastrach, opakowanie puszka 3kg op. 1 

37 
PIECZARKI MARYNOWANE – małe, drobne pieczarki w zalewie z przyprawami, całe, bez 
uszkodzeń mechanicznych, opakowanie szklane, masa po odcieku ok. 500g 

op. 35 

38 
PATISONY MARYNOWANE – patisony całe w zalewie, opakowanie szklane, masa po odcieku ok 
300g 

op. 25 

39 PIEPRZ W ZALEWIE – pieprz zielony w zalewie, opakowanie szklane ok. 500g op. 5 

40 
POMIDORY KROJONE W PUSZCE – pomidory czerwone, krojone, bez skórki, puszka metalowa o 
poj. 2,5kg 

op. 25 

41 
POMIDORY W CAŁOŚCI W PUSZCE – pomidor cały, obrany – bez skóry, opakowanie puszka 
metalowa o poj. 2,5kg, typ ARKO lub równoważny 

op. 60 

42 
POMIDORY SUSZONE – w zalewie, w składzie: pomidory czerwone suszone, oliwa z oliwek, 
przyprawy, opakowanie szklane, masa po odcieku ok 1,5kg 

op. 14 

43 
PUREE MANGO – chłodzone, gładkie puree z mango, 100% owocu, bez konserwantów i sztucznych 
barwników, typu PONTIER lub równoważne, opakowanie 1kg 

kg 25 

44 
PUREE MARAKUJA – chłodzone, gładkie puree z marakui, 100% owocu, bez konserwantów i 
sztucznych barwników, typu PONTIER lub równoważne, opakowanie 1kg 

kg 15 

45 
PUREE MORELA – chłodzone, gładkie puree z moreli, 100% owocu, bez konserwantów i sztucznych 
barwników, typu PONTIER lub równoważne, opakowanie 1kg 

kg 10 

46 PULPA Z MANGO - pulpa z owoców mango, opakowanie puszka, masa netto ok 3kg op. 10 

47 RODZYNKI SUŁTAŃSKIE – rodzynki oczyszczone, bez siarki, opakowanie 1 kg kg 8 

48 
SAŁATKA SZWEDZKA - słodko-kwaśna sałatka z ogórków gruntowych, pokrojonych w plastry, w 
octowej marynacie z dodatkiem przypraw, opakowanie typu słoik, masa netto po odcieku ok 1,2 kg 

op. 15 

49 
SELER KONSERWOWY – seler pocięty w cienkie paski, w zalewie, opakowanie szklane po odcieku 
ok.1,5kg, typu ROLNIK lub równoważne 

op. 20 

50 SIEMIE LNIANE - opakowanie 1kg kg 2 

51 SŁONECZNIK ŁUSKANY - pestki obrane, bez oznak gnicia, suche opakowanie 1kg kg 12 

52 SZCZAW SIEKANY W SŁOIKU – zielony szczaw siekany, w zalewie, opakowanie szklane ok. 350g, op. 35 

53 SZPARAGI CAŁE - obrane z białymi główkami, opakowanie typu słoik szklany  op.1kg po odcieku op. 5 

54 ŚLIWKA SUSZONA - bez pestek, opakowanie 1kg op. 13 

55 
ŚLIWKA SUSZONA WĘDZONA - bez pestki, typ SUSKA SECHLOŃSKA lub równoważne, 
opakowanie 1kg 

kg 13 

56 WIÓRKI KOKOSOWE - opakowanie 1kg kg 5 

57 ZAKWAS BURACZANY - sok z kiszonych buraków czerwonych, opakowanie ok. 500ml op. 14 

58 
ŻURAWINA W FRUŻELINIE - całe kawałki żurawiny w owocowej frużelinie. Opakowanie plastikowy 
pojemnik 1 kg  

kg 3 

59 ŻURAWINA SUSZONA – całe wysuszone owoce, opakowanie 1,5 kg  op. 4 

OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE lub ROŚLINNE CPV 15.40.00.00-2 

60 
FRYTURA – płynna, w składzie olej roślinny, oleina palmowa aromat, środek przeciw pieniący, 
konsystencja nieutwardzona,  temperatura dymienia 200-210 stopni C, opakowanie 15.l 

op. 120 

61 
MARGARYNA – do smażenia i gotowania, do wypieków i kremów, w składzie oleje roślinne, sól, 
emulgatory, witaminy A-D, E, waga op. 250g 

kg 35 

62 
NASIONA OLEISTE RZEPAKU - czyste ziarna, bez śladów pleśni, gnicia, o całych ziarnach, 
opakowanie 1kg 

kg 1 

63 OLEJ RZEPAKOWY – spożywczy, rafinowany, opakowanie 5l op. 220 

64 
OLIWA Z OLIWEK  EXTRA VIRGIN – opakowanie puszka, ok. 3l, typu FILIPPO BERIO lub 
równoważne 

op. 3 

65 
OLEJ SEZAMOWY – w składzie olej sezamowy min. 70% zawartości opakowania, opakowanie ok 
1700ml 

op. 2 

66 OLIWA Z PESTEK WINOGRON – rafinowany olej z pestek winogron, opakowanie typu pet 1l  op. 50 

67 OLIWA Z WYTŁOCZYN OLIWNYCH – opakowanie typu pet 1L op. 58 

68 
OLIWA TRUFLOWA - olej o truflowym zapachu i smaku, bez sztucznych dodatków i aromatów, 
opakowanie 250ml 

l 1 
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69 
OLEJ RYDZOWY - olej o rydzowym zapachu i smaku, bez sztucznych dodatków i aromatów, 
opakowanie 250ml 

l 1 

70 
TŁUSZCZ NA BLACHY w sprayu - wydajny tłuszcz do smarowania blach i form do wypieków, w 
sprayu. Opakowanie 500ml.   

op. 10 

PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA CPV 15.61.00.00-7 

71 KASZA BULGUR – opakowanie 3kg op. 6 

72 KASZA GRYCZANA PALONA – opakowanie 5kg op. 14 

73 KASZA JĘCZMIENNA PERŁOWA – opakowanie 5kg  op. 5 

74 KASZA JĘCZMIENNA WIEJSKA – opakowanie 5kg  op. 4 

75 KASZA MANNA – opakowanie 1kg  op. 5 

76 KASZA OWSIANA - opakowanie 1kg op. 20 

77 KASZA PĘCZAK – opakowanie 5kg op. 10 

78 
PŁATKI KUKURYDZIANE – płatki śniadaniowe, kukurydziane, bez dodatku glutenu, opakowanie 
1kg 

op. 3 

79 PŁATKI OWSIANE – opakowanie 0,5kg op. 60 

80 POLENTA KUKURYDZIANA – instant opakowanie 2kg op. 8 

81 MAKA KUKURYDZIANA - opakowanie 1kg op. 2 

82 MĄKA GRYCZANA - opakowanie 1 kg kg 2 

83 MĄKA ORKISZOWA - typ 500, opakowanie 1 kg kg 10 

84 MĄKA PSZENNA – typ 450, opakowanie 1 kg lub 25kg kg 700 

85 MĄKA PSZENNA - typ 500, opakowanie 1 kg lub 25kg kg 700 

86 MĄKA PSZENNA - mąka typ.1850, opakowanie 1kg kg 10 

87 MĄKA SEMOLINA - opakowanie 5kg op. 1 

88 MĄKA SKROBIA ZIEMNIACZANA – opakowanie 1 kg kg 130 

89 MAKA RYŻOWA - opakowanie 1kg kg 2 

90 MĄKA Z TAPIOKI - opakowanie 1kg kg 2 

91 MĄKA ŻYTNIA - typ 720, opakowanie 1kg lub 25kg kg 60 

92 MĄKA ŻYTNIA - typ 2000, opakowanie 1kg kg 20 

93 RYŻ ARBORIO - opakowanie 2 kg op. 5 

94 RYŻ BIAŁY PARABOLICZNY -  opakowanie 5 kg op. 34 

95 RYŻ BASMATI - opakowanie 5 kg op. 20 

96 RYŻ DZIKI – opakowanie 2 kg op. 5 

97 RYŻ DO SUSHI – opakowanie 0,5-5 kg kg 2 

98 RYŻ KRÓTKO ZIARNISTY - ryż biały, opakowanie 1 kg kg 2 

RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE CPV 15.80.00.00-6 i RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE I SUSZONE CPV 15.89.00.00-3 

99 AGAR - substancja żelująca w proszku, opakowanie 0,5-1kg kg 2 

100 
AROMAT DO CIAST – olejek aromatyczny o smaku śmietankowym, migdałowym lub waniliowym, 
opakowanie szklane 10ml 

op. 30 

101 
CIASTKA KRUCHE – mix ciastek kruchych z dodatkiem dżemu, czekolady itp., opakowania w 
kartonikach  

kg 200 

102 DROŻDŻE – drożdże spożywcze, piekarskie, prasowane, op. 0,1kg op. 50 

103 
DŻEM TRUSKAWKOWY – o zawartości min. 35% truskawek, z kawałkami truskawek? bez dodatku 
innych owoców, o naturalnym smaku i barwie, opakowanie typu wiaderko ok. 3kg  

op. 5 

104 
DŻEM WIŚNIOWY - o zawartości min. 35% wiśni, bez pestek, z kawałkami wiśni? bez dodatku innych 
owoców, o naturalnym smaku i barwie, opakowanie typu wiaderko ok.3kg 

op. 5 

105 
GALARETKA AGRESTOWA – bez konserwantów, bez sztucznych barwników, bez szkodliwych 
substancji pomocniczych, opakowanie 1400g 

op. 8 

106 
GALARETKA TRUSKAWKOWA – bez konserwantów, bez sztucznych barwników, bez szkodliwych 
substancji pomocniczych, opakowanie 1400g 

op. 8 

107 
GALARETKA WIŚNIOWA – bez konserwantów, bez sztucznych barwników, bez szkodliwych 
substancji pomocniczych, opakowanie 1400g 

op. 8 

108 GROSZEK PTYSIOWY – opakowanie 1kg op. 3 

109 GRZYBY MUN – grzyby całe, w opakowaniu 1kg op. 2 

110 
KREM BUDYNIOWY - deserowy krem budyniowy, o wszechstronnym zastosowaniu opakowanie ok. 
25kg, firma Zeelandia lub równoważne 

op. 3 
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111 
KREM ZE SZPARAGÓW – w proszku, zupa krem ze szparagów, opakowanie ok 1kg. Knorr lub 
równoważne  

op. 3 

112 
MAJONEZ DEKORACYJNY - o gęstej, aksamitnej konsystencji, w składzie: żółtko jaja min. 6%, olej 
rzepakowy, ocet, musztarda, cukier, sól, przyprawy, opakowanie 3 kg, typu WINIARY lub 
równoważny 

op. 85 

113 MAK – ziarno sypkie, bez zawilgocenia, pleśni, w opakowaniu 1kg op. 7 

114 MAKARON BEZGLUTENOWY NITKI – opakowanie 500 g op. 24 

115 MAKARON JAJECZNY NITKA - cienkie niteczki, opakowanie 5 kg op. 55 

116 MAKARON FARFALLE – skład mąka semolina z parzenicy durum opakowanie 5kg op. 15 

117 MAKARON PENNE – skład mąka semolina z parzenicy durum opakowanie 5kg op. 20 

118 MAKARON RYŻOWY – wstążki opakowanie 0,4kg op. 80 

119 MAKARON SPAGETTI – skład mąka semolina z parzenicy durum opakowanie 5kg op. 10 

120 
MAKARON ŚWIDERKI – skład mąka semolina z pszenicy durum, typu TRICOLORE lub 
równoważny, opakowanie 3kg 

op. 15 

121 MAKARON RAZOWY PENNE- makaron z mąki razowej durum, opakowanie 5kg op. 20 

122 MASA KAJMAKOWA – masa krówkowa, smak tradycyjny, opakowanie puszka metalowa 450g op. 100 

123 MASŁO ORZECHOWE – opakowanie szklane 300-400 g cy op. 1kg op. 9 

124 MIGDAŁY PŁATKI – w składzie 100% migdałów cienko pociętych, opakowanie 1 kg op. 10 

125 
KORPUSY DESEROWE SŁONE- babeczki, korpusy z ciasta kruchego słonego, do nadziewania, 
opakowanie ok 1,2-1,5kg 

op. 50 

126 
KORPUSY DESEROWE SŁODKIE- babeczki, korpusy z ciasta kruchego słodkiego, do nadziewania, 
opakowanie ok 1,2-1,5 kg 

op. 80 

127 
MIÓD PSZCZELI WIELOKWIATOWY – produkt naturalny, z wielu kwiatów, bez konserwantów, 
wyprodukowany w Unii Europejskiej, opakowanie szklane 1,4 kg-4 kg 

op. 210 

128 MLEKO KOKOSOWE – zawartość min. 70% ekstraktu z kokosa, opakowanie 1l op. 35 

129 
MUSZTARDA – uniwersalna, w składzie nasiona gorczycy białej i sarepskiej min. 18%, kurkuma, 
kolendra, ekstrakt ziela angielskiego, cukier, woda; bez dodatku substancji konserwujących, 
opakowanie 3kg 

op. 30 

130 
MUSZTARDA FRANCUSKA - musztarda o łagodnym smaku, w składzie całe ziarna gorczycy, 
gruboziarnista konsystencja, bez dodatku substancji konserwujących, opakowanie 1kg 

op. 60 

131 
MUSZTARDA DIJON -  musztarda o charakterystycznym ostrym, wyczuwalnie słonym smakiem oraz 
gładką, kremową konsystencją, w składzie wyłącznie ziarna brązowej gorczycy, bez dodatku 
substancji konserwujących, opakowanie 1kg 

op. 25 

132 OCET BALSAMICZNY – w składzie ocet winny, skoncentrowany moszcz z winogron, opakowanie 1l op. 8 

133 OCET SPIRYTUSOWY 10% - ocet w butelce szklanej 1l op. 220 

134 OCET BIAŁY WINNY - ocet w butelce pet 1l op. 155 

135 OCET CZERWONY WINNY - ocet w butelce pet 1l op. 20 

136 OCET JABŁKOWY - ocet w opakowaniu pet 5l  op. 10 

137 OCET RYŻOWY - opakowanie 1l op. 10 

138 OCET RYŻOWY - opakowanie 20l op. 2 

139 ORZECH LASKOWY – cały, łuskany, niepokruszony, opakowanie ok. 2kg op. 7 

140 ORZECH WŁOSKI – orzechy łuskane, niepokruszone, w opakowaniach ok 1kg op. 26 

141 ORZECHY ZIEMNE orzechy łuskane, prażone, niesolone, opakowanie ok. 1kg op. 14 

142 DAKTYLE SUSZONE - całe oczyszczone, opakowanie 51kg op. 50 

143 
PALUSZKI SŁONE - długie, cienkie paluszki posypane solą, o jasnobrązowym kolorze, typu 
LAJKONIK lub równoważne, opakowanie ok. 300g 

op. 5 

144 PASTA CURRY –żółta w składzie chilli o minimalnej zawartości 20%, opakowanie 1kg op. 3 

145 PANIERKA GASTRONOMICZNA – opakowanie 5kg op. 75 

146 PANIERKA PANKO – opakowanie 1kg op. 87 

147 PISTACJE - całe, łuskane, niepokruszone, opakowanie ok. 500 g op. 3 

148 
POLEWA CZEKOLADOWA – polewa do deserów, zawierająca min. 6% kakao, bez konserwantów, 
bez sztucznych barwników; opakowanie 1kg 

op. 1 

149 
POLEWA KARMELOWA – polewa do deserów, bez konserwantów i sztucznych dodatków, 
opakowanie 1kg 

op. 1 

150 
POLEWA TRUSKAWKOWA - polewa do deserów, o zawartości min. 25% owoców truskawek, bez 
konserwantów i sztucznych dodatków, opakowanie 1kg 

op. 1 

151 POLEWA TOFFI - polewa do deserów, bez konserwantów i sztucznych dodatków, opakowanie 1kg op. 1 
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152 
PROSZEK DO PIECZENIA – sypka mieszanka do spulchniania produktów piekarniczych, bez 
zbryleń, opakowanie 1kg 

op. 43 

153 PUDER Z BURAKA – starty na pył burak czerwony, bez zbryleń, opakowanie ok 300g op. 1 

154 
SAŁATKA WAKAME – glony morskie z dodatkiem cukru, oleju sezamowego, sezamu, octu, 
czarnych grzybów, chili i przypraw, opakowanie 1kg 

op. 7 

155 SAMBA OELEL- bardzo ostry sos z grubo mielonych papryczek chili, opakowanie szklane ok. 750g op. 5 

156 SODA OCZYSZCZONA - opakowanie 1kg op. 13 

157 SOS CHILI SŁODKO KWAŚNY - sos o jednolitej konsystencji, pikantnym smaku, opakowanie 750ml op. 22 

158 
SOS OSTRYGOWY – min. 30% ostryg, sos o jednolitej konsystencji, właściwym smaku i aromacie, 
typu PANDA lub równoważne, butelka szklana 750 ml 

l 8 

159 
SOS RYBNY –  w składzie ekstrakt rybny anchois 77%, sól i cukier; sos o jednolitej konsystencji, 
właściwym smaku i aromacie, opakowanie typu butelka szklana 700-750 ml 

l 7 

160 SOS SOJOWY – jasny, opakowanie butelka szklana 500 ml, typu KIKOMAN lub równoważny l 30 

161 
SOS TABASCO - ostry, wytrawny sos, w składzie papryka Tabasco, sól, ocet, bez sztucznych 
barwników i konserwantów, opakowanie 150ml 

l 2 

162 
SOS TERIYAKI – w składzie sos sojowy naturalnie ważony (woda, soja, sól, pszenica), cukier; sos 
o jednolitej konsystencji, właściwym smaku i aromacie, opakowanie 2-2,5l 

l 3 

163 
SOS WORCESTERSHIRE – sos o korzennym smaku i płynnej konsystencji, w składzie ocet słodowy, 
ocet spirytusowy, melasa, cukier, sól, anchois, wyciąg z owocu tamaryndowca, cebuli, czosnku, 
przypraw i dodatków, opakowanie ok. 2,5l 

l 3 

164 
SOS SRIRACHE - tajski sos z przetartych papryczek chili, z dodatkiem czosnku, octu, cukru i soli; 
opakowanie 0,5-1l 

l 2 

165 
SOS HOISIN - słodko-pikantny sos na bazie soi i śliwek, z przyprawami, o czerwono-brązowej barwie 
i gęstej konsystencji, opakowanie 2-2,5kg, typu LEE KUM KEE lub równoważny 

l 7 

166 
SYROP O SMAKU MALINOWYM – syrop słodki, o gęstej konsystencji, opakowanie w butelkach, 
poj. 2,75l 

op. 10 

167 
SYROP O SMAKU KLONOWYM – syrop słodki, o gęstej konsystencji, typu MONIN lub równoważny, 
opakowanie szklana butelka ok. 700ml 

op. 2 

168 
SYROP O SMAKU ORZECHOWYM – syrop słodki, o gęstej konsystencji, typu MONIN lub 
równoważny, opakowanie szklana butelka ok. 700ml 

op. 2 

169 
SYROP O SMAKU CZEKOLADOWYM – syrop słodki, o gęstej konsystencji, typu MONIN lub 
równoważny, opakowanie szklana butelka ok. 700ml 

op. 2 

170 
SYROP O SMAKU IMBIROWYM – syrop słodki, o gęstej konsystencji, typu MONIN lub równoważny, 
opakowanie szklana butelka ok. 700ml 

op. 4 

171 SYROP Z CZARNEGO BZU - opakowanie w butelce szklanej ok. 0,7l, typu MONIN lub równoważny  szt. 2 

172 
ŚMIETANKA DO KAWY - o zawartości tłuszczu min. 10%, opakowanie jednorazowe, pojemność 
10ml/szt., typu ŚMIETANKA ŁOWICKA DO KAWY lub równoważna 

szt. 3000 

173 
SAJGONKI – mrożone, 15 gramowe małe naleśniki zwinięte z papieru ryżowego, nadziewane 
warzywami; niezlepione, bez obcych posmaków, nieoblodzone, nieuszkodzone mechanicznie, 
opakowanie ok. 1kg 

kg 30 

174 SUSZ KOMPOTOWY WIGILIJNY - opakowanie 0,5-2kg kg 4 

175 TORTILLA – okrągły placek z mąki pszennej, o średnicy ok. 33cm, w opakowaniu 18 szt. op. 30 

176 TOFU – twarożek sojowy, naturalny, w kostkach 300g op. 20 

177 
ZAKWAS DO ŻURKU – substancja płynna, w składzie woda, mąka żytnia i czosnek, opakowanie 
typu butelka ok. 0,5-5l 

l 200 

178 ŻELATYNA – żelatyna spożywcza wieprzowa do mięs, ryb, warzyw i deserów, opakowanie 1kg op. 3 

179 
ŻELATYNA W PŁATKACH – żelatyna spożywcza wieprzowa do mięs, ryb, warzyw i deserów, 
opakowanie 1kg 

op. 5 

CUKIER I PRODUKTY POKREWNE CPV 15.83.00.00-5 

180 
CUKIER BIAŁY – typu kryształ, otrzymany z buraka cukrowego, nie pozostawiający osadu po 
rozpuszczeniu się, opakowanie w torebkach 1kg 

op. 800 

181 CUKIER MUSCOVADO - opakowanie ok. 0,5 kg op. 15 

182 
CUKIER PUDER – produkt otrzymany z buraka cukrowego, nie pozostawiający osadu po 
rozpuszczeniu się, opakowanie w torebkach 0,5kg i w różnych 

op. 90 

183 
CUKIER PUDER NIETOPLIWY – produkt otrzymany z buraka cukrowego, nie pozostawiający osadu 
po rozpuszczeniu się, opakowanie w torebkach 1kg 

op. 60 

184 CUKIER TRZCINOWY- opakowanie ok. 0,5 kg op. 40 

185 
CUKIER BIAŁY W SASZETKACH – saszetki podłużne tzw. paluszki, waga 5g/szt., pakowany 
zbiorczo w kartonie po 1.000 szt. w jednym kartonie 

kg 24 
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186 
CUKIER TRZCINOWY W SASZETKACH – saszetki podłużne tzw. paluszki, waga 5g/szt., pakowany 
zbiorczo w kartonie po 1.000 szt. w jednym kartonie 

kg 24 

KAKAO, CZEKOLADA I PRODUKTY PODOBNE CPV 15.84.00.00-8 

187 
CUKIERKI CZEKOLADOWE – mieszanka czekoladowych cukierków zawiniętych w papierki, o 
różnych smakach, oblane czekoladą, typu „Mieszanka Wedlowska” lub równoważne, opakowanie ok. 
1kg 

op. 2 

188 CZEKOLADA KARMELOWA - typu Callebaut lub równoważna kg 2,5 

189 
KAKAO NATURALNE – zawartość tłuszczu kakaowego 10-12%, opakowanie 150g, typu 
DECOMORENO lub równoważne  

op. 30 

190 
KUWERTURA GORZKA – czekolada gorzka wysokiej jakości, zawierająca min. 32% masła 
kakaowego, w małych pastylkach, opakowanie ok 2kg 

op. 22 

191 
KUWERTURA BIAŁA – czekolada biała, o zawartości min. 25% masła kakaowego, w małych 
pastylkach opakowanie ok. 2kg 

op. 12 

192 
KUWERTURA DESEROWA - czekolada mleczna o intensywnym mlecznym smaku, o zawartości 
min. 52% masła kakaowego, w małych pastylkach, opakowanie ok. 2kg, typ BARIMA lub równoważne 

op. 17 

193 TŁUSZCZ KAKAOWY - opakowanie 1kg op. 3 

KAWA i PRODUKTY PODOBNE CPV 15.86.00.00-4 

194 
KAWA ROZPUSZCZALNA - kawa w formie osuszonego ekstraktu, przeznaczona do 
bezpośredniego rozpuszczenia w wodzie, kawa bez goryczy, wyczuwalny głęboki aromat świeżo 
zmielonych ziaren, kawa typu NESCAFÉ Classic lub równoważna, opakowanie typu słoik 200g 

op. 2 

195 
KAWA ROZPUSZCZALNA - kawa w formie osuszonego ekstraktu, przeznaczona do 
bezpośredniego rozpuszczenia w wodzie, kawa bez goryczy, wyczuwalny głęboki aromat świeżo 
zmielonych ziaren, kawa typu NESCAFÉ Creme lub równoważna, opakowanie typu słoik 200g 

op. 3 

196 
KAWA ROZPUSZCZALNA - kawa w formie osuszonego ekstraktu, przeznaczona do 
bezpośredniego rozpuszczenia w wodzie, kawa bez goryczy, wyczuwalny głęboki aromat świeżo 
zmielonych ziaren, kawa typu NESCAFÉ Classic lub równoważna, pakowana w saszetkach po 2g 

op. 2000 

PRZYPRAWY CPV 15.87.00.00-7 

197 
ANYŻ GWIAZDKI – przyprawa o słodko-korzennym smaku, charakterystyczne ośmioramienne 
suche gwiazdki wypełnione nasionami, całe, bez uszkodzeń mechanicznych, opakowanie ok. 200g  

op. 3 

198 ALBUMINA - opakowanie 0,5-1kg kg 1 

199 BAZYLIA SUSZONA – opakowanie typu PET 160-180g op. 2 

200 
CURRY – w składzie m.in. kurkuma, imbir, kardamon, korzeń lubczyku, kolendra, pieprz czarny, 
papryka słodka, chili, cynamon; typu KAMIS lub równoważne, opakowanie typu PET do 0,5kg 

op. 6 

201 CUKIER WANILINOWY – w składzie cukier i aromat etylowanilina i wanilina, opakowanie 1kg op. 20 

202 CYNAMON MIELONY – opakowanie typu PET 300g op. 7 

203 CYNAMON LASKI – laski o długości 6-8cm, całe, bez uszkodzeń mechanicznych, opakowanie 1kg kg 4 

204 CZARNUSZKA - opakowanie PET ok. 400g  op. 2 

205 CZOSNEK GRANULOWANY -  opakowanie 1 kg  op. 2 

206 GAŁKA MUSZKATOŁOWA- cała , opakowanie typu pet 300g op. 1 

207 GORCZYCA BIAŁA - opakowanie 1 kg op. 4 

208 GOŹDZIKI CAŁE - opakowanie typu pet ok. 300g op. 4 

209 IMBIR mielony – opakowanie typu pet 400g op. 1 

210 KARDAMON – mielony, opakowanie typu pet 300g op. 1 

211 KARDAMON ZIARNA - opakowanie typu Pet 100g op. 1 

212 KMINEK – całe ziarno, opakowanie typu pet 500g op. 4 

213 KMIN RZYMSKI - mielony, opakowanie typu pet 300 g  op. 3 

214 KOLENDRA - mielona opakowanie ok 700g op. 1 

215 KOLENDRA - ziarna, opakowanie ok 350g op. 3 

216 KURKUMA – mielona, opakowanie typu pet 600g op. 1 

217 KWASEK CYTRYNOWY - opakowanie 1 kg op. 5 

218 IZOMALT - opakowanie 1kg op. 1 

219 JAŁOWIEC - owoc jałowca, całe ziarna, opakowanie PET 300 g op. 3 

220 LIŚĆ LAUROWY – cały, suszony, opakowanie 70g op. 35 

221 LIŚĆ KAFFIRU – liście tajskiej limonki kaffir, opakowanie 100g  op. 7 

222 LIŚĆ LUBCZYKU - suszony, opakowanie typu pet ok 150g op. 1 
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223 MAJERANEK – suszony, otarty, bez łodyg, opakowanie ok 500g op. 7 

224 MALTO - opakowanie 1kg op. 1 

225 OREGANO – suszone, opakowanie typu PET 150g op. 4 

226 PAPRYKA CZERWONA MIELONA - słodka, opakowanie typu PET 600g op. 6 

227 PAPRYKA SŁODKA WĘDZONA MIELONA - opakowanie typu pet 600g op. 4 

228 PAPRYKA OSTRA MIELONA - opakowanie typu PET 600g op. 3 

229 PASTA TOM KA - pasta z trawy cytrynowej i galangi, opakowanie ok. 400g op. 3 

230 PEKTYNA - opakowanie 0,5-1kg op. 0,5 

231 PIEPRZ CZARNY MIELONY – opakowanie typu pet ok 600g op. 16 

232 PIEPRZ ZIOŁOWY- opakowanie typu pet 350g op. 2 

233 PIEPRZ KOLOROWY MŁOTKOWANY- opakowanie typu pet ok. 400g op. 2 

234 PIEPRZ CZARNY ZIARNO – ziarno całe, sypkie, opakowanie typu Pet 500g op. 12 

235 PIEPRZ BIAŁY - mielony op. PET 500 g  op. 2 

236 PROESPUMA HOT - opakowanie 0,5 kg op. 1 

237 PROESPUMA COLD - opakowanie 0,7 kg op. 1 

238 PRZYPRAWA DO PIERNIKA -  opakowanie 0,5 kg  op. 9 

239 
PRZYPRAWA GRILLA -  sypka mieszanka przypraw takich jak koncentrat pomidorowy, papryka 
czerwona, cebula, czosnek, tłuszcz roślinny, gałka muszkatołowa, rozmaryn, pieprz, oregano, 
majeranek itp. Opakowanie ok. 600g 

op. 3 

240 
PRZYPRAWA DO DROBIU – koncentrat sypki, mieszanka różnych ziół i przypraw m.in. sól, imbir, 
curry, majeranek, pieprz czarny, papryka słodka i ostra, czosnek, kolendra, kminek, goździki, ziele 
angielskie, opakowanie 1kg 

op. 8 

241 
PRZYPRAWA DO WIEPRZOWINY- sypka mieszanka ziół i przypraw, w składzie m.in. czosnek, 
papryka słodka, kminek, gorczyca biała, tymianek, kolendra, cząber, rozmaryn, majeranek, pieprz 
czarny, chili, ziele angielskie, liść laurowy, sól oraz suszone warzywa, opakowanie typu pet ok 1 kg 

op. 6 

242 ROZMARYN SUSZONY – opakowanie typu pet 200g op. 1 

243 SEZAM – ziarno białe, osuszone, łuskane, w opakowaniu 1,5kg op. 2 

244 SEZAM - czarny, ziarno osuszone, łuskane, opakowanie 1kg  op. 2 

245 SOS PIECZENIOWY BAZA -1-2-3 - opakowanie wiaderko 3kg, typu KNORR lub równoważny szt. 5 

246 SÓL MORSKA - drobnoziarnista, opakowanie typu pet ok 1 kg op. 5 

247 SÓL MORSKA - w płatkach, opakowanie 1kg op. 10 

248 SÓL PEKLOWA – drobnoziarnista, opakowanie 1kg op. 6 

249 SÓL WARZONA – biała, jodowana, drobnoziarnista, opakowanie 1 kg op. 800 

250 SÓL WARZONA - biała, jodowana w saszetkach - opakowanie 1g, pakowana w karton po  1000 szt. op. 3 

251 SÓL KAMIENNA NIEJODOWANA - biała,  opakowanie 1kg op. 10 

252 CHILI W PŁATKACH – opakowanie typu pet ok 350g op. 2 

253 TAPIOKA - drobna, opakowanie 400-600g kg 3 

254 TRAWA CYTRYNOWA – cała, mrożona, opakowanie ok.250g  op. 6 

255 TYMIANEK SUSZONY – otarty, opakowanie typu pet 140g op. 4 

256 WANILIA LASKA – pakowane próżniowo po 1 szt. op. 35 

257 ZIELE ANGIELSKIE – ziarno całe, opakowanie 400g op. 12 

258 ZIOŁA PROWANSALSKIE – suszone, w opakowaniu typu PET ok. 200g op. 2 

259 XANTANA - substancja żelująca, w proszku, opakowanie 0,6 op. 1 

PRODUKTY MLECZNE I PRZETWORZONE CPV 15.54.00.00 - 5, 15.55.00.00 - 8 

260 
JOGURT NATURALNY - zawartość tłuszczu nie mniej niż 3.5%, zawartość białka nie mniej niż 4%, 
w składzie mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii jogurtowych, op. 1kg 

kg 85 

261 
JOGURT NATURALNY GĘSTY TYPU GRECKIEGO – zawartość tłuszczu nie mniej niż 8%, w 
składzie żywe kultury bakterii jogurtowych, opakowanie 1 - 5kg 

kg 20 

262 MLEKO spożywcze UHT 0,00% - mleko bez tłuszczu, w kartonie 1l  l 2 

263 MLEKO spożywcze 3,2% UHT - mleko o zawartości min. 3,2% tłuszczu, w kartonie 1l  l 40 

264 Mleko spożywcze 3,2% UHT bez laktozy, w kartonie 1l l 13 

265 
MLEKO w proszku - mleko krowie poddane pasteryzacji, odparowane i sproszkowane, bez 
zawilgocenia, bez zbrylowania, bez konserwantów. Mleko pełnotłuste, w opakowaniach 0,5kg, typu 
Łaciate lub równoważne 

kg 5 
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266 ROLADA KOZIA TWAROGOWA BEZ PLEŚNI kg 37 

267 
SER BRIE – półmiękki pleśniowy ser z krowiego mleka, z białą pleśniową skórką, zawierający kultury 
bakterii kwasu mlekowego, bez dodatków konserwujących, tłuszczy roślinnych, sztucznych 
barwników, opakowanie 200-500g 

kg 20 

268 SER BRYNDZA - słony ser owczy, twarogowy, opakowanie ok. 200g kg 2 

269 SER MOZZARELLA BUFFALA - ser z mleka bawolego, o wadze 125 g po odsączeniu szt. 100 

270 
SER GRANA PADANO – ser twardy, dojrzewający, w składzie mleko, sól, podpuszczka, substancja 
lizozym z białka jaj, zawartość tłuszczu min. 32%, waga ok. 1kg 

kg 35 

271 
SER KOZI Z PLEŚNIĄ - miękki, z porostem białej pleśni, o typowym kozim smaku, opakowanie ok. 
1kg 

kg 40 

272 
SER MASCARPONE – serek pełnotłusty, min. 40% zawartości tłuszczu, bez dodatków 
konserwujących, tłuszczy roślinnych, sztucznych barwników, waga opakowanie 500g 

kg 150 

273 SER MIĘKKI W SOLANCE – typu KONECKI lub równoważny, pakowany próżniowo 200-300g  kg 15 

274 SER MOZZARELLA – ser podpuszczkowy, niedojrzewający w solance, op. 125g szt. 320 

275 SER MOZZARELA wióry - opakowanie 2kg op. 16 

276 
SER PANIEROWANY PALUSZKI – ser żółty obtoczony w panierce, produkt głęboko mrożony, waga 
ok. 30-40g/szt., opakowanie zbiorcze 1kg 

kg 10 

277 SER PARMEZAN PARMIGIANO REGGIANO kg 10 

278 SER PECCORINO - opakowanie ok. 200g kg 2 

279 
SER PLEŚNIOWY  – ser z mleka krowiego, zawierający podpuszczkę, typu KAMIENNOGÓRSKI 
lub równoważny, opakowanie ok. 600g 

kg 20 

280 
SER RICCOTTA - ser krowi, miękki niedojrzewający ser zwarowy, od 20-30% tłuszczu, opakowanie 
ok. 250g 

kg 5 

281 
SER AUSTRIACKI SAŁATKOWY – o zawartości min. 45% tłuszczu, z pasteryzowanego mleka 
krowiego, w zalewie solankowej, w kostce 1x1cm, konsystencja oryginalnej fety greckiej, typ 
TAVERNA lub równoważny. Opakowanie 1 kg 

kg 35 

282 
SER Z CZARNUSZKĄ - ser z mleka krowiego, niepasteryzowany, podpuszczkowy, o jednorodnej 
strukturze, z dodatkiem czarnuszki, typu KORYCIŃSKI lub równoważny, opakowanie ok. 200g 

kg 5 

283 
SER ŻÓŁTY TYPU BURSZTYN - ser dojrzewający, 12 miesięczny, z mleka krowiego, opakowanie 
ok. 200g 

kg 20 

284 
SER ŻÓŁTY TYPU GOUDA – w kostce, o zawartości tłuszczu min. 25%, bez dodatków 
konserwujących, sztucznych barwników, waga w opakowaniu ok 2kg 

kg 80 

285 
SER ŻÓŁTY TYPU GOUDA – w plastrach, o zawartości tłuszczu min. 25%, bez dodatków 
konserwujących, sztucznych barwników opakowanie 1kg 

kg 40 

286 
SER ŻÓŁTY TYPU GOUDA –  tarty, o zawartości tłuszczu min. 25%, bez dodatków konserwujących, 
sztucznych barwników, waga w opakowaniu 2-3,5kg 

kg 1 

287 

TWARÓG WĘDZONY SOLANKOWY - z mleka krowiego, naturalnie wędzony o zawartości min. 4% 
tłuszczu. Smak i zapach sera powinien być czysty, z delikatną nutą wędzenia, łagodny, lekko kwaśny. 
Struktura i konsystencja jednolita, zwarta, bez grudek, lekko luźna. Barwa biała do lekko kremowej, 
jednolita w całej masie, typu Jana lub równoważny,  opakowanie 250g 

kg 100 

    

Wymagania dla przedmiotu zamówienia:   

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych identycznych z zaproponowanymi w ofercie. Przedmiot 
zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek towaru. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia, złożonego drogą elektroniczną lub 
telefoniczną, potwierdzonego pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo doraźnego uzupełnienia poszczególnego 
zamówienia. 

3. Dostawy artykułów różnych planowane są maksymalnie do 6 dostaw w tygodniu do godz. 10.00, przy zachowaniu minimum 
logistycznego dla jednej dostawy na poziomie 200,00 zł netto. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i własnym staraniem 
do dostarczenia i rozładowania towaru przed magazynem żywności Zamawiającego. Transport Wykonawcy winien odpowiadać 
wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami prawa 
obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania produktów na następny dzień po dokonaniu 
zamówienia. W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostaw w trybie awaryjnym, tzn.  
w terminie skróconym do 8 godzin od momentu złożenia zamówienia. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań na mniejsze lub większe pod warunkiem, że po przeliczeniu na sztuki, 
kilogramy, litry, będą one dawały ilość wymaganą przez Zamawiającego. Informację o innym sposobie pakowania prosimy wpisać 
w ostatnią kolumnę tabeli w Formularzu asortymentowo-cenowym. 

5. Przyjęcie każdej dostawy do magazynu poprzedzone będzie kontrolą jakościową i ilościową przeprowadzoną przez osobę 
przyjmującą, w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku, jeżeli jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie 
oznaczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź jeżeli będzie posiadał wady jakościowe lub ilościowe, Zamawiający może 
odmówić przyjęcia towaru. W przypadku reklamacji wykonawca zobowiązany jest w ciągu 4 godz. do dostarczenia towaru bez 
wad. 

6. Dostawca musi posiadać wdrożony system kontroli jakości żywieniowej HACCP lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ww. dokumentów, na jego żądanie, na każdym etapie 
obowiązywania umowy. 
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7. Zaoferowane ceny jednostkowe produktów są niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy, jednakże, gdy dany 
asortyment będzie objęty promocją w ramach ogólnodostępnej oferty Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do objęcia 
Zamawiającego przedmiotową promocją oraz do udzielenia Zamawiającemu rabatów wynikających z takiej akcji promocyjnej. 

8. Wymagania dodatkowe: 
a) opakowanie: produkty muszą być dostarczone w oryginalnych, nie uszkodzonych, szczelnych, zamkniętych opakowaniach, 

prawidłowo oznakowane w języku polskim. Na każdym opakowaniu jednostkowym musi być zawieszka/naklejona etykieta  
z następującymi danymi: nazwa produktu, nazwa producenta/dostawcy, numer normy, masa netto, data produkcji oraz termin 
przydatności do spożycia wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania 
oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Opakowania jednostkowe dla produktów muszą 
być suche, czyste i bez uszkodzeń mechanicznych i obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni oraz powinny zapewnić ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem, jak również powinny zapewnić odpowiednie warunki w czasie 
przechowywania i transportu. 

b) trwałość: okres przydatności do spożycia poszczególnych produktów spożywczych deklarowany przez producenta/dostawcę 
powinien wynosić nie mniej niż 3/4 terminu przydatności określonego na opakowaniu danego produktu.  

c) transport: w przypadku produktów chłodniczych muszą być one właściwie przewożone, tj. transportem chłodniczym 
dostosowanym do utrzymania odpowiedniej temperatury tych produktów. Niezbędne jest, aby towar zachował nieprzerwaną 
temperaturę w całym łańcuchu chłodniczym. Pozostałe produkty powinny być przewożone zgodnie z obowiązującymi normami 
dla transportu artykułów żywnościowych. 

9. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane 
stosowanymi przepisami i normami. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ww. dokumentów Zamawiającemu, na jego 
żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy. Produkty muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, wolne od jakichkolwiek 
wad fizycznych lub prawnych. 

10. W opisie przedmiotu zamówienia, tam gdzie Zamawiający  wskazał pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) produktów 
spożywczych, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Gramatura oferowanego produktu równoważnego 
nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w Formularzu asortymentowo-cenowym. Zaoferowane produkty 
równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać  
w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego. Jeśli Wykonawca zaoferuje 
produkt równoważny, zobowiązany jest umieścić w Załączniku nr 2B do SIWZ - Karta Produktu Równoważnego, opis pozycji 
równoważnych z podaniem nazw ich producentów. 
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Pakiet 8: WYROBY GARMAŻERYJNE 

Lp. Przedmiot zamówienia (nazwa artykułu i wymagane parametry) 
Jednostka 

miary                  
(j.m.) 

Przybliżone 
zapotrzebowanie 

roczne wg 
jednostki miary              

(w kolumnie j.m.) 

1 
KLUSKI ŚLĄSKIE – świeże, kluski ziemniaczane z wgłębieniem po środku, ręcznie robione, w 
składzie: gotowane ziemniaki, jajko, mąka ziemniaczana; kluski niezlepione, bez obcych posmaków, 
nieuszkodzone mechanicznie 

kg 120 

2 
KOPYTKA - świeże, kluski ziemniaczane, ręcznie robione, w składzie: gotowane ziemniaki, jajko, 
mąka pszenna; kluski niezlepione, bez obcych posmaków, nieuszkodzone mechanicznie 

kg 150 

3 
KROKIETY Z KAPUSTĄ – świeże, ręcznie robione, zawinięty naleśnik z farszem z kiszonej, drobno 
posiekanej kapusty, z podsmażaną cebulką i przyprawami; niezlepione, bez obcych posmaków, 
nieuszkodzone mechanicznie 

kg 50 

4 
KROKIETY Z KAPUSTĄ I PIECZARKAMI – świeże, ręcznie robione, zawinięte naleśniki w panierce 
z farszem z kiszonej, drobno posiekanej kapusty, z pieczarkami, z podsmażaną cebulką i 
przyprawami; niezlepione, bez obcych posmaków, nieuszkodzone mechanicznie 

kg 50 

5 
PIEROGI RUSKIE – świeże, ręcznie robione, ciasto z mąki, wody i soli, farsz: masa twarogowo-
ziemniaczana, z solą, pieprzem, podsmażaną cebulą; pierogi niezlepione, bez obcych posmaków, , 
nieuszkodzone mechanicznie 

kg 400 

6 
PIEROGI Z KASZĄ I ŻURAWINĄ - świeże, ręcznie robione, ciasto z mąki, wody i soli, farsz: masa z 
kaszy gryczanej z żurawiną, z przyprawami, podsmażaną cebulą; pierogi niezlepione, bez obcych 
posmaków, nieuszkodzone mechanicznie 

kg 50 

7 
PIEROGI Z MIĘSEM - świeże, ręcznie robione, ciasto z mąki, wody i soli, farsz: masa mięsna z łopatki 
wieprzowej, z przyprawami i podsmażaną cebulą; pierogi niezlepione, bez obcych posmaków, 
nieuszkodzone mechanicznie 

kg 50 

8 
TARTINKA – świeże, ręcznie robione,  mini kanapeczki na chlebie typu pumpernikiel lub pszennym, 
z ozdobnie ułożonymi dodatkami np. sera, wędlin, warzyw, różnych past (z twarożku, rybna, jajeczna, 
itp.) 

kg 3000 

9 
USZKA Z GRZYBAMI – świeże, ręcznie robione,  niewielkie, gotowane w wodzie pierogi z mąki 
pszennej i farszem z grzybów leśnych z przyprawami 

kg 20 

10 
USZKA Z PIECZARKAMI – świeże, ręcznie robione,  niewielkie, gotowane w wodzie pierogi z mąki 
pszennej i farszem z pieczarek z przyprawami 

kg 20 

    

Wymagania dla przedmiotu zamówienia:   

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych identycznych z zaproponowanymi w ofercie. Przedmiot 
zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek towaru. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia złożonego drogą elektroniczną lub 
telefoniczną, potwierdzonego pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo doraźnego uzupełnienia poszczególnego 
zamówienia. 

3. Dostawy wyrobów garmażeryjnych planowane są wyłącznie na zamówienie, Zamawiający nie przewiduje dostaw ciągłych - przy 
zachowaniu minimum logistycznego dla jednej dostawy na poziomie 100,00 zł netto. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczania produktów na swój koszt, a transport winien odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu 
żywności, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczania artykułów spożywczych w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym po dokonaniu zamówienia.  

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań na mniejsze lub większe pod warunkiem, że po przeliczeniu na sztuki, 
kilogramy, litry, będą one dawały ilość wymaganą przez Zamawiającego. Informację o innym sposobie pakowania prosimy wpisać 
w ostatnią kolumnę tabeli w Formularzu asortymentowo-cenowym. 

5. Przyjęcie każdej dostawy do magazynu poprzedzone będzie kontrolą jakościową i ilościową, przeprowadzoną przez osobę 
przyjmującą w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku, jeżeli jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie 
oznaczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź jeżeli będzie posiadał wady jakościowe lub ilościowe, Zamawiający może 
odmówić przyjęcia towaru. W przypadku reklamacji wykonawca zobowiązany jest w ciągu 6 godz. do dostarczenia towaru bez 
wad. 

6. Dostawca musi posiadać wdrożony system kontroli jakości żywieniowej HACCP lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ww. dokumentów, na jego żądanie, na każdym etapie 
obowiązywania umowy. 

7. Zaoferowane ceny jednostkowe produktów są niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy, jednakże, gdy dany 
asortyment będzie objęty promocją w ramach ogólnodostępnej oferty Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do objęcia 
Zamawiającego przedmiotową promocją oraz do udzielenia Zamawiającemu rabatów wynikających z takiej akcji promocyjnej. 

8. Wymagania dodatkowe: 
a) opakowanie: produkty muszą być dostarczone w oryginalnych, nie uszkodzonych, zamkniętych opakowaniach, prawidłowo 
oznakowane w języku polskim. Na każdym opakowaniu jednostkowym musi być zawieszka/naklejona etykieta z następującymi 
danymi: nazwa produktu, nazwa producenta/dostawcy, numer normy, masa netto, data produkcji oraz termin przydatności do 
spożycia wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania oraz pozostałe 
informacje zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Opakowania jednostkowe dla produktów muszą być suche, czyste  
i bez uszkodzeń mechanicznych i obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni oraz powinny zapewnić ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem, jak również odpowiednie warunki w czasie przechowywania i transportu. 
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b) trwałość: okres przydatności do spożycia poszczególnych produktów garmażeryjnych deklarowany przez 
producenta/dostawcę powinien wynosić nie mniej niż 3 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego, a w przypadku poz. 
nr 8 nie mniej niż 12 godz. od daty produkcji.  
c) transport - produkty muszą być właściwie przewożone, tj. transportem dostosowanym do utrzymania odpowiedniej 
temperatury produktów garmażeryjnych. Niezbędne jest, aby towar zachował nieprzerwaną temperaturę w całym łańcuchu 
chłodniczym.  

9. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane 
stosowanymi przepisami i normami. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ww. dokumentów Zamawiającemu, na jego 
żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy. Produkty muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, wolne od jakichkolwiek 
wad fizycznych lub prawnych. 
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Pakiet 9: JAJA 

Lp. Przedmiot zamówienia (nazwa artykułu i wymagane parametry) 
Jednostka 

miary 
(j.m.) 

Przybliżone 
zapotrzebowanie 

roczne wg 
jednostki miary              

(w kolumnie j.m.) 

1 
Jaja kurze świeże, klasa A, rozmiar S, naświetlane lampą UV, każde jajko musi posiadać 
nadrukowany numer identyfikacyjny, niedopuszczalne są jaja nieoznakowane, nieświeże, brudne, 
zbite lub popękane 

szt. 500 

2 
JAJA KURZE świeże, klasa A, rozmiar M, naświetlane lampą UV, każde jajko musi posiadać 
nadrukowany numer identyfikacyjny, niedopuszczalne są jaja nieoznakowane, nieświeże, brudne, 
zbite lub popękane 

szt. 3500 

3 
JAJA KURZE świeże, klasa A, rozmiar L, naświetlane lampą UV, każde jajko musi posiadać 
nadrukowany numer identyfikacyjny, niedopuszczalne są jaja nieoznakowane, nieświeże, brudne, 
zbite lub popękane 

szt. 5000 

4 
JAJA PRZEPIÓRCZE, klasa A, naświetlane lampą UV, każde jajko musi posiadać nadrukowany 
numer identyfikacyjny, niedopuszczalne są jaja nieoznakowane, nieświeże, brudne, zbite lub 
popękane. Opakowanie po 18 szt. 

op. 10 

5 ŻÓŁTKA W PŁYNIE - pasteryzowane, wybite żółtka, w opakowaniu kartonowym 1l l 200 
    

Wymagania dla przedmiotu zamówienia:   

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania artykułów żywnościowych identycznych z zaproponowanymi w ofercie. Przedmiot 
zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek towaru. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia złożonego drogą elektroniczną lub 
telefoniczną, potwierdzonego pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo doraźnego uzupełnienia poszczególnego 
zamówienia. 

3. Dostawy jajek planowane są maksymalnie do 5 dostaw w tygodniu do godz. 10.00, przy zachowaniu minimum logistycznego dla 
jednej dostawy na poziomie 100,00 zł netto. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i własnym staraniem do dostarczenia 
i rozładowania towaru przed magazynem żywności Zamawiającego. Transport Wykonawcy winien odpowiadać wymaganiom 
sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami prawa obowiązującymi w tym 
zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania produktów na następny dzień po dokonaniu zamówienia. W szczególnych 
przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostaw w trybie awaryjnym, tzn. w terminie skróconym do 4 godzin 
od momentu złożenia zamówienia. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań na mniejsze lub większe pod warunkiem, że po przeliczeniu na sztuki, 
kilogramy, litry, będą one dawały ilość wymaganą przez Zamawiającego. Informację o innym sposobie pakowania prosimy wpisać 
w ostatnią kolumnę tabeli w Formularzu asortymentowo-cenowym. 

5. Przyjęcie każdej dostawy do magazynu poprzedzone będzie kontrolą jakościową i ilościową przeprowadzoną przez osobę 
przyjmującą, w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku, jeżeli jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie 
oznaczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź jeżeli będzie posiadał wady jakościowe lub ilościowe, Zamawiający może 
odmówić przyjęcia towaru. W przypadku reklamacji wykonawca zobowiązany jest w ciągu 4 godz. do dostarczenia towaru bez 
wad. 

6. Dostawca musi posiadać wdrożony system kontroli jakości żywieniowej HACCP lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ww. dokumentów, na jego żądanie, na każdym etapie 
obowiązywania umowy. 

7. Zaoferowane ceny jednostkowe produktów są niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy, jednakże, gdy dany 
asortyment będzie objęty promocją w ramach ogólnodostępnej oferty Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do objęcia 
Zamawiającego przedmiotową promocją oraz do udzielenia Zamawiającemu rabatów wynikających z takiej akcji promocyjnej. 

8. Wymagania dodatkowe: 
a) opakowanie: jajka muszą być dostarczone w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach typu wytłaczanki (dla 30 jajek), 

prawidłowo oznakowane w języku polskim. Na każdym opakowaniu jednostkowym musi być zawieszka/naklejona etykieta  
z następującymi danymi: nazwa produktu, nazwa producenta/dostawcy - dane identyfikujące osobę lub podmiot, który 
produkuje lub paczkuje jaja lub wprowadza do obrotu, oznaczenie partii produkcyjnej, klasa jakości i klasa wagowa jaj, masa 
netto lub ilość sztuk, termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania jaj oraz pozostałe informacje zgodnie  
z aktualnie obowiązującymi przepisami. Opakowania jednostkowe dla produktów muszą być suche, czyste i bez uszkodzeń 
mechanicznych i obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni oraz powinny zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz zanieczyszczeniem, jak również powinny zapewnić odpowiednie warunki w czasie przechowywania i transportu. 

b) trwałość: okres przydatności jaj do spożycia deklarowany przez producenta/dostawcę powinien wynosić nie mniej niż 3/4 
terminu przydatności określonego na opakowaniu. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 
zaświadczenia o wykonaniu procesu naświetlania jajek lampą UV (naświetlanie w celu zniszczenia bakterii Salmonelli w 
środku i na zewnątrz jaja), na jego żądanie, na każdym etapie obowiązywania umowy. 

c) transport - produkty muszą być właściwie przewożone, tj. transportem chłodniczym dostosowanym do utrzymania 
odpowiedniej temperatury ww. produktów. Niezbędne jest, aby towar zachował nieprzerwaną temperaturę w całym łańcuchu 
chłodniczym.  

9. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane 
stosowanymi przepisami i normami. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ww. dokumentów Zamawiającemu, na jego 
żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy. Produkty muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, wolne od jakichkolwiek 
wad fizycznych lub prawnych. 
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Pakiet 10: HERBATA 

Lp. Przedmiot zamówienia (nazwa artykułu i wymagane parametry) 
Jednostka 

miary 
(j.m.) 

Przybliżone 
zapotrzebowanie 

roczne wg 
jednostki miary              

(w kolumnie j.m.) 

1 
HERBATA CZARNA – czarna herbata cejlońska o aromacie dzikiej orchidei, w składzie czarna 
herbata liściasta 100%, bez konserwantów, w torebkach do 2g, typu Sir WILLIAM`S - CEYLON lub 
równoważna, pakowana zbiorczo w kartonie po 500 szt.  

op. 3 

2 

HERBATA EARL GREY – czarna herbata Earl Grey z dodatkiem bergamotki o cytrusowym 
aromacie. W składzie czarne herbaty liściaste, naturalny olejek bergamotki, płatki bławatka, bez 
konserwantów, w torebkach do 2g, typu Sir WILLIAM`S - EARL GREY lub równoważna, pakowana 
zbiorczo w kartonie po 500 szt.  

op. 2 

3 

HERBATA O SMAKU MIĘTY PIEPRZOWEJ – herbata stanowiąca mieszankę na bazie chińskiej 
herbaty zielonej i mięty pieprzowej, o naturalnym, ziołowym smaku z orzeźwiającym, miętowym 
aromatem. W składzie: mięta pieprzowa (min. 90%), chińska herbata sencha, bez konserwantów, w 
torebkach do 1,5g, typu Sir WILLIAM`S - PEPPERMINT lub równoważna, pakowana zbiorczo w 
kartonie po 500 szt.  

op. 1 

4 

HERBATA ZIELONA – suszone liście zielonej herbaty, które po zaparzeniu dają świeży, 
orzeźwiający aromat i  jasnozielony kolor. Składniki: chińska herbata zielona (min.65%), chińska 
herbata sencha (min. 30%), przeciwutleniacz; w torebkach do 2g, typu Sir WILLIAM`S - GREEN 
SENCHA lub równoważna, pakowana zbiorczo w kartonie po 500 szt.  

op. 1 

5 

HERBATA ZIELONA O SMAKU MARAKUI –  chińska herbata zielona wzbogacona kawałkami 
tropikalnych owoców i aromatycznymi płatkami róży. herbata po zaparzeniu ma jasnozielony napar 
o intensywnym aromacie oraz cytrusowo-owocowym smaku z różaną nutą. Składniki: chińska 
herbata zielona (min. 86%), marakuja, skórka pomarańczy, trawa cytrynowa, płatki róży, itp.; w 
torebkach do 2g, typu Sir WILLIAM`S - GREEN MARACUJA lub równoważna, pakowana zbiorczo 
w kartonie po 500 szt.  

op. 1 

6 

HERBATA ZIELONA O SMAKU MIĘTY –   kompozycja zielonej herbaty chińskiej i aromatycznej 
mięty pieprzowej. Składniki: chińska herbata zielona (min.95%), liście mięty pieprzowej, bez 
konserwantów; w torebkach do 2,5g, typu Sir WILLIAM`S - PEPPERMINT GREEN lub równoważna, 
pakowana zbiorczo w kartonie po 500 szt.  

op. 1 

7 

NAPAR O SMAKU MALINOWYM – napar o intensywnym malinowym aromacie, kompozycja 
owocowa, głównie na bazie malin, dzikiej róży - głóg (min. 12%), jabłka (min. 10%) i hibiskusa (min. 
45%), bez konserwantów, w torebkach do 2,5g, typu Sir WILLIAM`S - RASBERRY lub równoważna, 
pakowana zbiorczo w kartonie po 500 szt.  

op. 1 

8 

NAPAR O SMAKU OWOCÓW LEŚNYCH – mieszanka owoców leśnych z dodatkiem kwiatów 
hibiskusa; w składzie: hibiskus, suszone jabłka, owoce czarnego bzu, suszona czarna porzeczka i 
malina, kandyzowany ananas, aromat; bez konserwantów, w torebkach do 2,5g, typu Sir WILLIAM`S 
- FOREST FRUITS lub równoważna, pakowana zbiorczo w kartonie po 500 szt.  

op. 1 

9 

NAPAR Z CZERWONOKRZEWU –  kompozycja na bazie czerwonokrzewu afrykańskiego o 
aromacie opuncji, w składzie rooibos (min. 85%), trawa cytrynowa (min. 6%), aromat opuncji figowej 
i brzoskwini, granulat brzoskwiniowy, kwiat opuncji, płatki róży itp.; w torebkach do 2,5g, typu Sir 
WILLIAM`S - ROOIBOS lub równoważna, pakowana zbiorczo w kartonie po 500 szt.  

op. 1 

10 
HERBATA CZARNA – czarna herbata cejlońska o aromacie dzikiej orchidei, w składzie czarna 
herbata FOP 100%, bez konserwantów, w torebkach do 4 g, typu RICHMONT CEJLON GOLD lub 
równoważna, pakowana zbiorczo w kartonie po 50 szt.  

op. 3 

11 

HERBATA EARL GREY – czarna herbata Earl Grey z dodatkiem bergamotki o cytrusowym 
aromacie. W składzie czarne herbaty liściaste min. 97%, naturalny olejek bergamotki, bez 
konserwantów, w torebkach do 4 g, typu RICHMONT EARL GREY lub równoważna, pakowana 
zbiorczo w kartonie po 50 szt.  

op. 3 

12 

HERBATA ZIELONA O SMAKU MIĘTY –   kompozycja zielonej herbaty chińskiej i aromatycznej 
mięty pieprzowej. Składniki:  herbata zielona (min.56%), liście mięty pieprzowej (min.40%), bez 
konserwantów; w torebkach do 4 g, typu RICHMONT - PEPPERMINT GREEN lub równoważna, 
pakowana zbiorczo w kartonie po 50 szt.  

op. 2 

13 
HERBATA ZIELONA TYPU GUNPOWDER –   wysokogatunkowa chińska zielona herbata typu 
gunpowder (100%), bez konserwantów; w torebkach do 4 g, typu RICHMONT - GUNPOWDER lub 
równoważna, pakowana zbiorczo w kartonie po 50 szt.  

op. 1 

14 

NAPAR O SMAKU ZIELONEJ HERBATY Z WIŚNIĄ  –   napar o zapachu zielonej herbaty, wiśni, 
orzeźwiającej pomarańczy i słodkiego ananasa, w składzie:  zielona herbata (92%), skórka 
pomarańczy, ananas, wiśnia morello (2%), płatki róży, bez konserwantów; w torebkach do 4 g, typu 
RICHMONT - GREEN CHERRY lub równoważna, pakowana zbiorczo w kartonie po 50 szt.  

op. 1 
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15 

HERBATA BIAŁA –   wykwintna odmiana Pai Mu Tan o kwiatowym aromacie, w składzie biała 
herbata (min. 95%), kawałki truskawek, kwiaty malwy, bez konserwantów; w torebkach do 4 g, typu 
RICHMONT - WHITE PEARL OF FUJIAN lub równoważna, pakowana zbiorczo w kartonie po 50 
szt.  

op. 1 

16 

NAPAR O SMAKU OWOCÓW LEŚNYCH – mieszanka owoców leśnych z dodatkiem kwiatów 
hibiskusa; w składzie: czarny bez,  hibiskus, słodkie liście jeżyny, aromat truskawkowo - 
śmietankowy, truskawki; bez konserwantów, w torebkach do 6 g, typu RICHMONT - FOREST 
FRUITS lub równoważna, pakowana zbiorczo w kartonie po 50 szt.  

op. 2 

17 

NAPAR O SMAKU MALINOWYM – napar o intensywnym malinowym aromacie, kompozycja 
owocowa na bazie malin, gruszki, jabłka, hibiskusa, papaja, suszonych śliwek, bez konserwantów, 
w torebkach do 6 g, typu RICHMONT - RASBERRY lub równoważna, pakowana zbiorczo w kartonie 
po 50 szt.  

op. 2 

18 

HERBATA O SMAKU MANGO MAUI – herbata o intensywnym tropikalnym aromacie; w składzie: 
ananas, papaja, truskawka, krokosz barwiesrki, kwiat nagietka, aromaty naturalne mango i 
pomarańczy;  bez konserwantów, w torebkach do 4 g, typu RICHMONT - MANGO MAUI lub 
równoważna, pakowana zbiorczo w kartonie po 50 szt.  

op. 1 

19 

HERBATA MEXICAN DREAM - herbata na bazie suszonych owoców, kwiatów i korzennych 
przypraw, w składzie: jabłko, hibiskus, skórka pomarańczy, cynamon organiczny, goździki, naturalny 
aromat, owoc dzikiej róży, w torebkach do 6 g, typu RICHMONY MEXICAN DREAM lub 
równoważna, pakowana zbiorczo w kartonie po 50 szt. 

op. 1 

20 

HERBATA MELISSA– delikatna herbata z nutą słodkiego jabłka z cynamonem, aromatem 
cytrusowym, w składzie: jabłko, cynamon, bazylia, werbena cytrynowa, miodokrzew, melisa (10%), 
trawa cytrynowa, płatki kwiatów słonecznika,  bez konserwantów, w torebkach do 6 g, typu 
RICHMONT - DREAM MELISSA  lub równoważna, pakowana zbiorczo w kartonie po 50 szt.  

op. 1 

21 

NAPAR ROOIBOS– złocistoczerwony napar o miodowej nucie, z dodatkiem soczystego ananasa i 
płatków słonecznika, wzbogacony nutami truskawki i czarnej porzeczki; nie zawiera teiny; w 
składzie: rooibos (min. 85%), ananas, płatki słonecznika, truskawki, czarna porzeczka; bez 
konserwantów, w torebkach do 6 g, typu RICHMONT ROOIBOS SUNRISE lub równoważna, 
pakowana zbiorczo w kartonie po 50 szt.  

op. 1 

22 

NAPAR PU-ERH – połączenie czarnej i czerwonej herbaty z delikatną truskawkową nutą; w 
składzie: pu-erh (min. 50%), czarna herbata, truskawka; bez konserwantów, w torebkach do 4 g, 
typu RICHMONT PU-ERH STRAWBERRY lub równoważna, pakowana zbiorczo w kartonie po 50 
szt.  

op. 1 

    
   

       Wymagania dla przedmiotu zamówienia:    

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania produktów identycznych z zaproponowanymi w ofercie. Przedmiot zamówienia 
obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek towaru. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na podstawie pisemnego zamówienia złożonego drogą elektroniczną lub 
telefoniczną, potwierdzonego pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo doraźnego uzupełnienia poszczególnego zamówienia. 

3. Dostawy ww. produktów planowane są do dwóch dostaw w tygodniu do godz.10.00, przy zachowaniu minimum logistycznego dla 
jednej dostawy na poziomie 300,00 zł netto. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i własnym staraniem do dostarczenia  
i rozładowania towaru przed magazynem żywności Zamawiającego. Transport Wykonawcy winien odpowiadać wymaganiom 
sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności, zgodnie z wszelkimi normami i przepisami prawa obowiązującymi w tym 
zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania produktów na następny dzień po dokonaniu zamówienia. W szczególnych 
przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostaw w trybie awaryjnym, tzn. w terminie skróconym do 8 godzin od 
momentu złożenia zamówienia. 

4. Przyjęcie każdej dostawy do magazynu poprzedzone będzie kontrolą jakościową i ilościową przeprowadzoną przez osobę 
przyjmującą w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku, jeżeli jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie 
oznaczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź jeżeli będzie posiadał wady jakościowe lub ilościowe, Zamawiający może 
odmówić przyjęcia towaru. W przypadku reklamacji wykonawca zobowiązany jest w ciągu 4 godz. do dostarczenia towaru bez wad. 

5. Dostawca musi posiadać wdrożony system kontroli jakości żywieniowej HACCP lub Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ww. dokumentów, na jego żądanie, na każdym etapie 
obowiązywania umowy. 

6. Wymagania dodatkowe: 
a) opakowanie: produkty muszą być dostarczone w oryginalnych, nie uszkodzonych, szczelnych, zamkniętych opakowaniach, 

prawidłowo oznakowane w języku polskim. Na każdym opakowaniu jednostkowym musi być zawieszka/naklejona etykieta  
z następującymi danymi: nazwa produktu, nazwa producenta/dostawcy, numer normy, masa netto, data produkcji oraz termin 
przydatności do spożycia wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania 
oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Opakowania jednostkowe dla produktów muszą być 
suche, czyste i bez uszkodzeń mechanicznych i obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni oraz powinny zapewnić ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem, jak również powinny zapewnić odpowiednie warunki w czasie 
przechowywania i transportu,  

b) trwałość: okres przydatności do spożycia poszczególnych napojów deklarowany przez producenta/dostawcę powinien wynosić 
nie mniej niż 3/4 terminu przydatności określonego na opakowaniu danego produktu.  
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c) w ramach przedmiotu zamówienia, w celu zapewnienia podniesienia walorów smakowych i estetyki podawania herbaty, 
Wykonawca udostępni Zamawiającemu porcelanę do parzenia herbaty w ilości 70 szt. zestawów,                                                                                                                    
logowanych marką herbaty -  komplety do parzenia herbaty DUO w kolorze ecrue, tj. filiżanka ze spodkiem o pojemności ok. 
220 ml + dzbanek z talerzykiem i przykrywką o pojemności ok 440 ml. Naczynia ww. będą udostępnione Zamawiającemu do 
korzystania na czas obowiązywania umowy. W przypadku stłuczenia ww. naczyń (w ilości powyżej 8 szt. szklanek i/lub 
porcelany) Wykonawca, na żądanie Zamawiającego udostępni dodatkowe ilości w celu uzupełnienia do stanu początkowego. 
W celu realizacji powyższych celów, Wykonawca dodatkowo w czasie obowiązywania umowy udostępni: 
- minimum 6 szt. prezenterów na herbaty i napary typu SIR WILLIAM`S lub na produkty równoważne 
- minimum 4 szt. prezenterów na herbatę i napary typy RICHMONT lub produkty równoważne 
- minimum 30 szt. kart menu z opisem wybranych herbat i naparów 
- zapewni minimum cztery szkolenia w ciągu roku produktowo-serwisowe dla obsługi gastronomicznej Zamawiającego - terminy 
szkoleń zostaną wspólnie ustalone przez Zamawiającego i Wykonawcę. Pozostałe kwestie związane z przekazaniem ww. 
wyposażenia oraz jego zwrotem po zakończeniu realizacji umowy, zostaną uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę  
w trybie roboczym.  

7. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane 
stosowanymi przepisami i normami, dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, na jego 
żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy. Produkty muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, wolne od jakichkolwiek wad 
fizycznych lub prawnych. 

8. W opisie przedmiotu zamówienia, tam gdzie Zamawiający  wskazał pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) produktów 
spożywczych, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Gramatura oferowanego produktu równoważnego nie 
może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w Formularzu asortymentowo-cenowym. Zaoferowane produkty równoważne 
muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie 
te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego. Jeśli Wykonawca zaoferuje produkt równoważny, 
zobowiązany jest umieścić w Załączniku nr 2 B do SIWZ - Karta Produktu Równoważnego, opis pozycji równoważnych z podaniem 
nazw ich producentów. 

 

 

 


