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Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

CZĘŚĆ 1. MIĘSO I WĘDLINY 

Lp. Nazwa artykułu Jm 
Ilość 

planowana 

1.  
Boczek świeży, chudy 

produkt polski 
kg 300 

2.  
Boczek wędzony łuskany, chudy  

produkt polski 
kg 150 

3.  Łopatka bez kości I klasa produkt polski kg 2000 

4.  
Kiełbasa podlaska  

( min.70% mięsa wieprzowego na 100g) 

produkt polski 

kg 100 

5.  
Kiełbasa śląska 

 (min.70% mięsa wieprzowego na 100g) 

produkt polski 

kg 200  

6.  
Kiełbasa biała 

(min.70% mięsa wieprzowego na 100g) 

produkt polski 

kg 200 

7.  
Schab z/k, bez tłuszczu, klasa I 

produkt polski 
kg 1500 

8.  Schab b/k klasa I produkt polski kg 500 

9.  
Wołowina b/k 

produkt polski 
kg 400 

10.  
Blok szynkowy (min. 80% mięsa 

wieprzowego  
kg 50 

11.  Żeberko karkowe produkt polski kg 300 

12.  Rostbef wołowy z/k kg 30 

 
 

Dostarczany przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) 

nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 34, str. 319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) oraz przez inne akty prawne z zakresu prawa żywnościowego.  

Wszystkie produkty spożywcze muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26.08.2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 
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dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

 

CZĘŚĆ 2. DRÓB 

Lp. Nazwa artykułu Jm 
Ilość 

planowana 

1. 
Piersi z/k 
produkt polski  
 

kg 1500  

2. Filet z indyka b/k kg 300 

3. 
Udziec z kurczaka produkt 

polski 
kg 1000 

 

Dostarczany przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) 

nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 34, str. 319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) oraz przez inne akty prawne z zakresu prawa żywnościowego.  

Wszystkie produkty spożywcze muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26.08.2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 3. RYBY 

Lp. Nazwa artykułu Jm 
Ilość 

planowana 

1. 
Filet z morszczuka shafterpack 

gat. I  
kg 300 

2. 
Filet  z dorsza czerniak   

shafterpack gat. I 
kg 700 

 

 

Dostarczany przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) 

nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 
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13, t. 34, str. 319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) oraz przez inne akty prawne z zakresu prawa żywnościowego.  

Wszystkie produkty spożywcze muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26.08.2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

 

CZĘŚĆ 4. MROŻONKI 
 

Lp. Nazwa artykułu Jm 
Ilość 

planowana 

1.  Marchew kostka  kg 100  

2.  Marchew + groszek  kg 400 

3.  
Mieszanka warzywna  

7 składnikowa  
kg 400 

4.  Kalafior  kg 600  

5.  Wiśnia b/p  kg 300 

6.  Knedle z truskawkami kg 200  

7.  Pyzy z mięsem  kg 300  

8.  Pierogi z serem kg 200 

9.  Pierogi z mięsem kg 200 

10.  Pierogi z jagodami kg 150 

11.  
Papryka paski 

trójkolorowa 
kg 60 

12.  Fasolka szparagowa żółta kg 250 

13.  Groszek zielony kg 100 

14.  Brokuł  kg 500 

15.  Szpinak  kg 60 

16.  Barszcz ukraiński kg 220 

17.  Truskawki mrożone kg 300 

18.  Owoce mrożone mix kg 1500 

19.  Owoce mrożone leśne kg 300 
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Dostarczany przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) 

nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 34, str. 319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) oraz przez inne akty prawne z zakresu prawa żywnościowego.  

Wszystkie produkty spożywcze muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26.08.2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

 

CZĘŚĆ 5. PIECZYWO 

Lp. Nazwa artykułu Jm 
Ilość 

planowana 

1.  Chleb krojony szt. 50 

2.  Bułka poznańska szt. 100 

3.  Bułka tarta op. 1 kg kg 200 

4.  Pączki  szt. 5350 

 

Dostarczany przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) 

nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 34, str. 319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) oraz przez inne akty prawne z zakresu prawa żywnościowego.  

Wszystkie produkty spożywcze muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26.08.2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

 

CZĘŚĆ 6. JAJA 

Lp. Nazwa artykułu Jm 
Ilość 

planow
ana 

1. Jaja świeże r. M szt. 5.000  

 
 

Dostarczany przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) 

nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 
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spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 34, str. 319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) oraz przez inne akty prawne z zakresu prawa żywnościowego.  

Wszystkie produkty spożywcze muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26.08.2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

 

 

 

CZĘŚĆ 7. ZIEMNIAKI 

Lp. Nazwa artykułu Jm 
Ilość 

planowana 

1. Ziemniaki jadalne  kg 25.000 

 

Dostarczany przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) 

nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 34, str. 319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) oraz przez inne akty prawne z zakresu prawa żywnościowego.  

Wszystkie produkty spożywcze muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26.08.2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 8. WARZYWA I OWOCE KRAJOWE 
 

Lp. Nazwa artykułu Jm 
Ilość 

planowana 

1.  Marchew  kg 2000  

2.  Buraczki  kg 500  

3.  Kapusta w główkach biała  kg 1200  

4.  Kapusta młoda  kg 200  
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5.  Kapusta kwaszona kg 400  

6.  Fasola  kg 80  

7.  Groch łuskany  kg 70 

8.  Cebula  kg 400 

9.  Seler  kg 500  

10.  Por  kg 150 

11.  Pietruszka kg 500  

12.  Ogórki kwaszone kg 400 

13.  Ogórek świeży  kg 50  

14.  

Ogórek świeży  

CENA W SEZONIE 

(maj, czerwiec, wrzesień) 

kg 200 

15.  Sałata  główka 30  

16.  

Sałata   

CENA W SEZONIE (maj, 

czerwiec, wrzesień) 

główka 100 

17.  Czosnek  szt. 200  

18.  
Kalafior świeży  

CENA W SEZONIE  

(czerwiec) 

szt. 50 

19.  Rzodkiewka  pęczek 80  

20.  Natka pietruszki  pęczek 1600 

21.  Koper świeży  pęczek 1000 

22.  Pomidor  kg 50 

23.  Kapusta pekińska  kg 100 

24.  Kapusta czerwona kg 800 
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25.  

Papryka świeża  

CENA W SEZONIE  

(wrzesień, październik) 

kg 50  

26.  Papryka świeża  kg 25 

27.  Pieczarki gat. I kg 400  

28.  Jabłka kg 1000 

29.  Gruszki kg 500 

30.  Śliwki kg 100 

 

 
Dostarczany przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) 

nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 34, str. 319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) oraz przez inne akty prawne z zakresu prawa żywnościowego.  

Wszystkie produkty spożywcze muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26.08.2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

 

CZĘŚĆ 9. OWOCE CYTRUSOWE 

Lp. Nazwa artykułu Jm 
Ilość 

planowana 

1.  Mandarynka kg 300 

2.  Banany kg 800 

3.  Pomarańcze kg 200 

4.  Cytryna kg 200 

5.  Kiwi kg 50 

6.  Brzoskwinia  kg 200 

7.  Brzoskwinia UFO kg 100 

8.  Winogrono kg 60 

9. Nektarynka kg 200 
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Dostarczany przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) 

nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 34, str. 319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) oraz przez inne akty prawne z zakresu prawa żywnościowego.  

Wszystkie produkty spożywcze muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26.08.2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

 

CZĘŚĆ 10. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 

Lp. Nazwa artykułu Jm 
Ilość 

planowana 

1.  Sól op. 1kg kg 400 

2.  Ryż długoziarnisty op. 1kg kg 400 

3.  Cukier opak.1kg kg 800 

4.  Cukier wanilinowy op. 16g szt. 50 

5.  Buraki gotowane op. 3 kg szt. 200 

6.  Tuńczyk w sosie własnym opak. 2 kg szt. 150 

7.  
Olej rzepakowy 5l (100% rafinowany, z 

pierwszego tłoczenia) 
szt. 140 

8.  
Olej rzepakowy 1l (100% rafinowany, z 

pierwszego tłoczenia) 
l 100 

9.  Liść laurowy opak. 12 g szt. 200 

10.  Makaron świderki op. 1 kg szt. 500 

11.  Makaron nitki op. 1 kg szt. 200 

12.  Makaron muszelka op. 1 kg szt. 30 

13.  Koncentrat pomidorowy 970 gram 
(zawartość pomidorów min. 30%) 

szt. 150  

14.  Pieprz naturalny opak. 20 g szt. 500  
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15.  Pieprz ziołowy opak. 20 g szt. 150  

16.  Koncentrat barszcz op. 300ml szt. 100 

17.  Ziele angielskie opak. 20 g szt. 200 

18.  Kasza jęczmienna op. 5 kg szt. 100 

19.  Kasza jęczmienna op. 1 kg kg 100 

20.  Kasza gryczana  op. 5 kg szt. 50 

21.  Sok 100% owoc, bez zawartości cukru  300 ml 

(plastikowa butelka) 
szt. 4000 

22.  Majeranek opak. 20 g szt. 250  

23.  Musztarda sarepska op.180g szt. 50  

24.  
Ketchup 970 gram (zawartość min. 161 gram 

pomidorów na 100 g produktu) szt. 30 

25.  Mąka krupczatka op.1kg kg 200 

26.  Kwasek cytrynowy op.20g szt. 70 

27.  Cynamon opak. 20 g szt. 30  

28.  Proszek do pieczenia op. 32g szt. 30 

29.  Papryka sypka słodka opak. 20 g szt. 500  

30.  Herbata czarna granulowana opak. 90 g szt. 60  

31.  Ocet 10%  opak. 0,5 l (butelka szklana) szt. 40 

32.  Majonez opak. 1 l szt. 80 

33.  Bazylia opak. 10 g szt. 80  

34.  Tymianek opak. 10 g szt. 20  

35.  Oregano opak. 10 g szt. 80 
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36.  Żur-zakwas butelka plastik 0,47 l szt. 250  

37.  Chrzan (mały słoik) op.180g szt. 150  

38.  Mąka pszenna op.1kg kg 700  

39.  Kasza manna op.1kg kg 25  

40.  Pieprz cytrynowy opak. 20 g szt. 100 

41.  Pieprz czarny ziarnisty 20 g szt. 100 

42.  Lubczyk opak. 20 g szt. 300 

43.  Przyprawa CURRY 20 g szt. 60 

44.  Przyprawa kurkuma 20 g szt. 30 

45.  Przyprawa estragon 20 g szt. 20 

46.  Przyprawa rozmaryn 20 g szt. 20 

47.  Zioła prowansalskie opak. 10 g szt. 100 

48.  Kukurydza konserwowa op.400g szt. 200 

49.  Mąka ziemniaczana op.1kg kg 100 

50.  Makaron spaghetti op. 1 kg szt. 500  

51.  Makaron zacierki op. 250 g kg 200 

52.  Ogórki konserwowe słoik 865g szt. 600 

53.  Brzoskwinia konserwowa puszka 820 g szt. 60 

54.  Ananas konserwowy puszka 565 g szt. 80 

55.  Pomidory krojone w puszce opak. 2,5 kg szt. 150 

56.  
Wafelek w czekoladzie przekładany 

kremem różne rodzaje opak. 37 gram 
szt. 600 
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57.  Zaprawa cytrynowa opak. 1l szt. 125 

58.  Szczaw konserwowy opak. 2 kg szt. 50 

59.  
Sos sojowy jasny, ciemny, grzybowy 

opak. 150 ml 
szt. 40 

60.  Jogurt do picia butelka plastik 100 g szt. 3000 

 

 
Dostarczany przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) 

nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 34, str. 319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) oraz przez inne akty prawne z zakresu prawa żywnościowego.  

Wszystkie produkty spożywcze muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26.08.2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

 

CZĘŚĆ 11. NABIAŁ 

Lp. Nazwa artykułu Jm 
Ilość 

planowana 

1.  Śmietana słodka 12% op. 0,5 l szt. 800 

2.  Śmietana zakwaszana 12% op. 400 g szt. 200 

3.  Jogurt grecki 400 g szt. 50 

4.  Jogurt naturalny op. 1 kg szt. 100 

5.  
 

Twaróg półtłusty  

 

kg 700 

6.  Mleko 2% l 200 

7.  Ser żółty (baton) kg 100 

8.  Masło śmietankowe 82% 200 g szt. 300 
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Dostarczany przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) 

nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 34, str. 319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914) oraz przez inne akty prawne z zakresu prawa żywnościowego.  

Wszystkie produkty spożywcze muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 26.08.2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 

 


