
Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

WYMAGANIA JAKO ŚCIOWE TOWARÓW 
 

I.  Dostawa ryb mrożonych i konserwowych 
 
1. Filet z dorsza b/s, 8-16, SHP, kl. I ( 0% glazury), z produkcji morskiej; 
2. Filet z morszczuka b/s, SHP, kl. I (0% glazury), z produkcji morskiej; 
Asortyment: 

• filety całe bez skóry, ości i obcych zanieczyszczeń; 
• zapach: właściwy dla ryb mrożonych, po rozmrożeniu zapach ryby świeżej, niedopuszczalny 

gnilny, 
• tkanka mięsna: jasna o naturalnej barwie, charakterystycznej dla danego gatunku, bez plam         

i przebarwień, po rozmrożeniu sprężysta, nie rozpadająca się, o prawidłowym zapachu, 
• właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych, 

brak oznak i obecności pleśni, szkodników, brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych                      
i bakterii chorobotwórczych. 

 
Wymagania kwalifikacyjne: barwa: tkanka mięsna jasna, zapach swoisty charakterystyczny 
dla filetów mrożonych. 
 
Cechy dyskwalifikujące: 

• filety częściowo lub w całości rozmrożone, 
• przebarwienia świadczące o nieświeżości filetów. 

 
Opakowania: 
Filety mrożone w blokach zapakowane w kartony od 7 do 9kg , ułożone warstwowo                                  
z zastosowaniem przekładek z folii, umożliwiające łatwe oddzielenie pojedynczej warstwy –
temperatura wewnątrz bloku ≤ – 18 ºC. Ryby muszą być dostarczane w oryginalnych, 
nieuszkodzonych, szczelnych, zamkniętych, prawidłowo oznakowanych w języku polskim 
opakowaniach. 
 
II.  Warzywa i owoce świeże 

 
Warzywa i owoce powinny być świeże, I gatunku, bez oznak zepsucia i pleśni. Dostarczane 
powinny być w pojemnikach plastikowych bądź kartonowych posiadających stosowne atesty. 
Opakowanie nie  powinno wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych. Pojemniki nie mogą 
posiadać oznak zabrudzenia. Towar musi być ułożony w sposób zabezpieczający go przed 
uszkodzeniem lub obniżeniem jakości pod względem wartości odżywczych, a także nie może 
wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. 

 
 

Lp. 
Nazwa 
produktu  

Wymagania jakościowe 

1 Banany 

I gatunek odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia 
- cechy dyskwalifikujące: nadmiernie dojrzałe, miękkie, zielone, nadgniłe, 
zapleśniałe, uszkodzone przez choroby lub szkodniki o obcym smaku i 
zapachu, uszkodzone mechaniczne, mocne przebarwienia i plamy na 
skórce. 

2 Cebula 
I gatunek, odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia; 
- cechy dyskwalifikujące: z wyrośniętym szczypiorem, z wyrośniętymi 
korzeniami, nadgniła, zmarznięta,  uszkodzona przez choroby lub szkodniki, 



uszkodzona mechaniczne, zanieczyszczona mineralnie, o obcym smaku i 
zapachu,  

3 
Cebulka zielona 
(szczypiorek) 

Gatunek I, świeża , 
- cechy dyskwalifikujące : z pędami kwiatostanowymi,  pożółkła, 
zeschnięta, zapleśniała, zaparzona, nadgniła, zmarznięta  zanieczyszczona 
mineralnie lub organicznie , zanieczyszczona chwastami 

4 Cytryna 
Gat. I odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia  
- cechy dyskwalifikujące: nadgniłe, zapleśniałe, uszkodzone przez choroby 
lub szkodniki o obcym smaku i zapachu, uszkodzone mechaniczne 

5 
Fasola 
kolorowa 

I gatunek, odmiany jadalne, 
- cechy dyskwalifikujące: zanieczyszczona mineralnie lub organicznie, 
uszkodzona przez choroby lub szkodniki, uszkodzona mechaniczne, o 
obcym smaku i zapachu,  

6 
Fasolka 
szparagowa 
żółta 

I gatunek, odmiany jadalne 
- cechy dyskwalifikujące: nadgniła, zanieczyszczona mineralnie, 
uszkodzona przez choroby, o obcym smaku i zapachu, 

7 
Groch 
łuszczony 

I gatunek, odmiany jadalne, 
- cechy dyskwalifikujące: zanieczyszczony mineralnie lub organicznie, 
uszkodzony przez choroby lub szkodniki, o obcym smaku i zapachu 

8 Jabłka 
Klasa pierwsza o średnicy 55-65 mm  
- cechy dyskwalifikujące: zwiędnięte, nadgniłe, zmarznięte, o obcym 
smaku i zapachu 

9 Kalafior 

I gatunek, zwarty o jednolitej  białej lub kremowej barwie, pozbawiony 
liści zewnętrznych 
- cechy dyskwalifikujące: zwiędnięty, nadgniły, zanieczyszczony 
organicznie, o obcym smaku i zapachu, 

10 Kapusta biała 

Gatunek I, odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia; 
- cechy dyskwalifikujące: zaparzona, zmarznięta, zwiędnięta, pożółkła, 
nadgniła, popękana, o obcym smaku i zapachu, z obecnością szkodników 
lub ich pozostałości,  

11 
Kapusta 
czerwona 

Jw. 

12 
Kapusta 
pekińska 

Gatunek I, odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia; 
- cechy dyskwalifikujące: : zaparzona, zwiędnięta, zmarznięta,  nadgniła, 
zanieczyszczona organicznie o obcym zapachu i smaku, 

13 
Koperek 
zielony 

Gatunek I, świeży , 
- cechy dyskwalifikujące : z pędami kwiatostanowymi,  pożółkły, 
zeschnięty, zapleśniały, zaparzony, nadgniły, zanieczyszczony mineralnie 
lub organicznie , zanieczyszczony chwastami,  

14 Marchew 

Gatunek I odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia; 
- cechy dyskwalifikujące : popękana, zwiędnięta, o żółtym zabarwieniu, 
nadgniła, zmarznięta, zaparzona, zapleśniała, uszkodzona przez choroby 
lub szkodniki, o obcym smaku i zapachu, silnie uszkodzenia mechaniczne, 

15 Mandarynki 

Gat. I odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia  
- zamiast mandarynek mogą być klementynki 
- cechy dyskwalifikujące: nadgniłe, zapleśniałe, uszkodzone przez choroby 
lub szkodniki o obcym smaku i zapachu, uszkodzone mechaniczne 

16 Ogórki zielone 
Gatunek I odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia; 
-cechy dyskwalifikujące: zwiędnięte, zaparzone, nadgniłe, przerośnięte, o 
gorzkim smaku, uszkodzone mechanicznie,  o obcym zapachu i smaku 

17 Pieczarki białe  
Świeże, gatunek I, z zamkniętym kapeluszem (o średnicy 30 – 65 mm), lub 
lekko otwartym, okrągłe lub półkoliste, jędrne, zdrowe, całe, czyste, 



nieuszkodzone, z odciętą dolną częścią trzonu, o barwie białej lub biało - 
kremowej po zewnętrznej stronie kapelusza, o smaku i zapachu 
charakterystycznym dla pieczarek, 
 -  cechy dyskwalifikujące: uszkodzone mechanicznie,  zmarznięte, z 
objawami zapleśnienia, psucia, oślizgłości, stęchłe, o obcym smaku i 
zapachu, zanieczyszczone organicznie 

18 Pomidory 

Świeże, gatunek I, odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia, o 
minimalnej średnicy 55mm. 
 - cechy dyskwalifikujące: pęknięte, zaparzone, nadgniłe, zmarznięte   
porażone chorobami, o obcym smaku i zapachu,  miękkie, z ciemnymi 
plamkami 

19 Por zielony 

Świeży, gatunek I. Odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia; 
- cechy dyskwalifikujące: zwiędnięty, zaparzony, nadgniły,  nadmiernie 
zabrudzony i zanieczyszczony, zamarznięty, z wyrastającym pędem 
kwiatostanu, uszkodzony przez choroby lub szkodniki, o obcym zapachu 
lub smaku, 

20 Rzodkiewka 

Świeża, gatunek I, odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia o  
minimalnej średnicy 2,5cm. 
- cechy dyskwalifikujące: nadgniła, zdrewniała,  zmarznięta, sparciała, 
zanieczyszczona pod względem mineralnym lub organicznym, o  obcym 
smaku lub zapachu, 

21 Sałata zielona 

Świeża, gatunek I, odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia; o  
minimalnej masie główek sałaty 200g. 
- cechy dyskwalifikujące: zwiędnięta, zaparzona, zmarznięta,  nadgniła, o 
gorzkim smaku, o obcym smaku lub zapachu 

22 Seler korzeń 

Świeże, gatunek I, odmiany jadalne, z obciętą nacią i korzeniami  
- cechy dyskwalifikujące:  nadmiernie zabrudzony i zanieczyszczony, 
zmarznięty, nadgniły, uszkodzony przez choroby lub szkodniki, 
- obce zapachy lub smak, stłuczony, z ordzewiałą skórką, bez pustych 
przestrzeni na przekroju podłużnym 

23 
Winogrono 
białe 

Winogrona import w klasie I: 
- cechy dyskwalifikujące: nadgniłe,  uszkodzone, zmarznięte, o obcym 
zapachu i smaku, z zanieczyszczeniami obcymi 

24 Ziemniak 
Odmiany jadalne, w przekroju o żółtym zabarwieniu 
- cechy dyskwalifikujące: zwiędnięte, nadgniłe, zmarznięte, zzieleniałe, 
myte 

 
 
III.  Warzywa kiszone i konserwowane. 

 
 

L.p. Nazwa produktu Wymagania jakościowe 

1 
Buraczki 
konserwowe tarte 

Buraczki ćwikłowe konserwowe przetarte kl. I 
- Produkt spożywczy otrzymany ze świeżych, pozbawionych 
skórki tartych buraczków ćwikłowych, z dodatkami 
konserwującymi 
struktura – przetarta masa z zawartością drobnych fragmentów 
buraczków 



smak i zapach – charakterystyczny dla buraków, lekko piekący, 
kwaśno - słodki, 
zawartość soli kuchennej nie więcej niż – 2,0%, 
barwa ciemno czerwona 

- Cechy dyskwalifikujące: 
obce posmaki, zapachy, smak mocno słony, stęchły, 
niedostateczna ocena organoleptyczna produktu, objawy 
zapleśnienia, psucia, obecność zanieczyszczeń mechanicznych 
brak oznakowania opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, 
zabrudzenia 

Opakowanie i oznakowanie dostawy 
opakowanie jednostkowe – słoiki szklane o poj. 1L 
opakowanie zbiorcze - zgrzewki termokurczliwe 
- Oznakowanie powinno zawierać: 
a.) nazwę dostawcy – producenta, adres, 
b.) nazwę produktu, 
c.) pojemność opakowania,  
d.) datę – termin produkcji i przydatności do spożycia (należy 
spożyć do ... miesiąc, rok), 
e.) warunki przechowywania,  
 

2 

 
Fasola czerwona 

konserwowa 
 

Fasolka czerwona w naturalnej zalewie kl. I, gotowa do spożycia 
tuż po otwarciu opakowania. 
Produkt spożywczy otrzymany z czerwonej fasoli w  słonej 
zalewie. 
 - cechy dyskwalifikujące: 
obce posmaki, zapachy, smak mocno słony, stęchły, 
niedostateczna ocena organoleptyczna produktu, rozpadająca się 
fasola, objawy psucia, obecność zanieczyszczeń mechanicznych, 
brak oznakowania opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, 
zabrudzenia 
- Opakowanie i oznakowanie dostawy 
Opakowanie: słoik 400g 
oznakowanie powinno zawierać: 
a.) nazwę dostawcy – producenta, adres, 
b.) nazwę produktu, 
c.) pojemność opakowania,  
d.) datę – termin produkcji i przydatności do spożycia (należy 
spożyć do ... miesiąc, rok), 
e.) warunki przechowywania,  
g.) masę netto fasoli po odcieku 
 
inne wymagania: 
Cena jednostkowa dotyczy masy fasoli po odcieku (bez zalewy). 

 

3 Kapusta kiszona 

Kiszona kapusta - produkt otrzymany z poszatkowanej białej 
kapusty, poddanej  kiszeniu poprzez zasolenie i fermentację, o 
barwie białej do lekko kremowej. Konsystencja chrupiąca, 
twarda, bez sztucznych barwników i konserwantów. 
- cechy dyskwalifikujące: 
obce posmaki, zapachy, smak mocno słony, stęchły, 



niedostateczna ocena organoleptyczna produktu, 
objawy zapleśnienia, psucia, nadmierna miękkość, 
obecność szkodników żywych, martwych, oraz ich pozostałości, 
- Opakowanie i oznakowanie dostawy: 
Wiaderka plastikowe o pojemności do 10L 
oznakowanie powinno zawierać: 
a.) nazwę dostawcy – producenta, adres, 
b.) nazwę produktu, 
c.) pojemność opakowania,  
d.) datę – termin produkcji i przydatności do spożycia (należy 
spożyć do ... miesiąc, rok), 
e.) warunki przechowywania 
f.) masa netto w opakowaniu 
 

4 Ogórki kiszone 

Ogórek kiszony - produkt otrzymany z ogórków gruntowych 
kopru, korzeni chrzanu, ząbków czosnku zalanych wodą z solą, 
poddany kiszeniu. Konsystencja chrupiąca, twarda, bez 
sztucznych barwników i konserwantów. 
- cechy dyskwalifikujące: 
obce posmaki, zapachy, smak mocno słony, stęchły, 
niedostateczna ocena organoleptyczna produktu, 
objawy zapleśnienia, psucia, nadmierna miękkość, 
obecność szkodników żywych, martwych, oraz ich pozostałości, 
- Opakowanie i oznakowanie dostawy: 
Wiaderka plastikowe o pojemności do 10L 
oznakowanie powinno zawierać: 
a.) nazwę dostawcy – producenta, adres, 
b.) nazwę produktu, 
c.) pojemność opakowania,  
d.) datę – termin produkcji i przydatności do spożycia (należy 
spożyć do ... miesiąc, rok), 
e.) warunki przechowywania 
f.) masa netto w opakowaniu 
inne wymagania: 
Cena jednostkowa dotyczy masy ogórków po odcieku (bez 
zalewy). 
 
 

5 
Ogórki 
konserwowe 

Ogórki konserwowe całe kl. I 
- Produkt spożywczy otrzymany ze świeżych ogórków, przypraw 
aromatyczno – smakowych, zalanych zalewą octową z 
dodatkiem soli i cukru, utrwalony przez pasteryzację w 
opakowaniu hermetycznie zamkniętym. 
Struktura – dość luźno ułożone całe ogórki, jędrne, chrupkie, 
powierzchnia ogórków wolna od uszkodzeń mechanicznych i 
plam chorobowych, na przekroju poprzecznym widoczne słabo 
wykształcone nasiona, 
ogórki powinny być proste w kształcie foremnym zbliżonym do 
walca o smaku i zapachu charakterystycznym dla ogórków 
konserwowych słodko – kwaśny z wyczuwalnym smakiem i 
aromatem przypraw 
wygląd zalewy – jasnożółta, klarowna z lekką opalizacją, 



dopuszcza się osad pochodzący z przypraw (kopru, chrzanu, 
gorczycy, itp.), 
zawartość soli kuchennej nie więcej niż 1,5% wag. 

- cechy dyskwalifikujące: 
obce posmaki, zapachy, smak mocno słony, stęchły, 
niedostateczna ocena organoleptyczna produktu, 
objawy zapleśnienia, psucia, ich nadmierna miękkość, 
obecność szkodników żywych, martwych, oraz ich pozostałości, 
brak oznakowania opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, 
zabrudzenia. 
- Opakowanie i oznakowanie dostawy 
opakowanie jednostkowe; słoiki szklane o poj. 0,9L 
opakowanie zbiorcze - zgrzewki termokurczliwe,  
oznakowanie powinno zawierać 
a.) nazwę dostawcy – producenta, adres, 
b.) nazwę produktu, 
c.) pojemność opakowania,  
d.) datę – termin produkcji i przydatności do spożycia (należy 
spożyć do ...miesiąc, rok), 
e.) warunki przechowywania,  
g.) masa netto ogórków po odcieku 
 
inne wymagania: 
Termin przydatności do spożycia min. 12 miesięcy w dniu 
dostawy 
Cena jednostkowa dotyczy masy ogórków po odcieku (bez 
zalewy). 
 
 

6 

Sałatka 
wielowarzywna 
konserwowa (bez 
kapusty) 

Sałatka wielowarzywna konserwowa (bez kapusty),  
 5 - składnikowa (marchew, pietruszka, groszek, kukurydza, 
czerwona fasola), kl. I 
- Produkt spożywczy otrzymany z krojonych w plastry świeżych 
warzyw w zalewie z dodatkiem kwasów spożywczych, soli, 
cukru, przypraw aromatyczno – smakowych i poddany 
procesowi pasteryzacji. 
wygląd – plastry warzyw zanurzone w lekko żółtawej, 
klarownej, opalizującej zalewie z osadem pochodzącym od 
użytych dodatków, przypraw i warzyw, 
konsystencja – warzywa lekko miękkie, nie rozpadające się, 
konsystencja wyrównana, 
smak i zapach – charakterystyczny dla użytych składników, 
kwaśno - słodki, 
zawartość soli kuchennej nie więcej niż - 1,5%  

stosunek masy warzyw odciekniętych do deklarowanej masy 
netto opakowania sałatki nie mniej niż 45% 

- Cechy dyskwalifikujące: 
obce posmaki, zapachy, smak stęchły, niedostateczna ocena 
organoleptyczna produktu, objawy zapleśnienia, psucia,  
obecność zanieczyszczeń mechanicznych 
brak oznakowania opakowań, ich uszkodzenia mechaniczne, 



zabrudzenia 

-Opakowanie i oznakowanie dostawy 
opakowanie jednostkowe – słoiki szklane o poj. 500g 
opakowanie zbiorcze - zgrzewki termokurczliwe 
oznakowanie powinno zawierać: 
a.) nazwę dostawcy – producenta, adres, 
b.) nazwę produktu, 
c.) pojemność opakowania,  
d.) datę – termin produkcji i przydatności do spożycia (należy 
spożyć do ... miesiąc, rok), 
e.) warunki przechowywania,  
 
Inne wymagania: Cena jednostkowa netto dotyczy produktu 
netto po odcieku (bez zalewy). 
 

 
 
 
IV.  Produkty mleczarskie 
 

1. Jogurt naturalny  
 

Wyprodukowany z mleka znormalizowanego, zagęszczonego przez dodatek odtłuszczonego mleka 
w proszku lub odparowanie części wody, poddanego procesowi pasteryzacji, a następnie 
ukwaszonego zakwasem czystych kultur bakterii. Opakowanie o masie netto - kubki - 400g. 
Wygląd: skrzep jednolity, zwarty; rozbity. Barwa biała do lekko kremowej. Smak i zapach 
czysty, orzeźwiający, lekko kwaśny; dopuszcza się lekko cierpki. Konsystencja jednolita, zwarta, w 
przekroju galaretowata; skrzep dający się kroić. Okres przydatności do spożycia jogurtu 
naturalnego deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 10 dni od daty 
dostawy do magazynu zamawiającego. 
 

2. Jogurt owocowy 
 

Wyprodukowany z mleka znormalizowanego, zagęszczonego przez dodatek odtłuszczonego mleka 
w proszku lub odparowanie części wody, poddanego procesowi pasteryzacji, a następnie 
ukwaszonego zakwasem czystych kultur bakterii z dodatkiem owoców i cukru. Zawartość: 1,5 - 
2,5% tł., wsad owoców od 4,5 – 9% - opakowanie o masie netto - kubki od 150g do 200g. Wygląd: 
skrzep rozbity; widoczne cząstki owoców. Barwa charakterystyczna dla użytego dodatku.                   
Smak i zapach czysty, lekko kwaśny, słodki z zawartością owoców. Konsystencja jednolita, gęsta. 
Okres przydatności do spożycia jogurtu deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej 
niż 10 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. 
 

3. Jogurt pitny 
 

Wyprodukowany z mleka znormalizowanego, zagęszczonego przez dodatek odtłuszczonego mleka 
w proszku lub odparowanie części wody, poddanego procesowi pasteryzacji, a następnie 
ukwaszonego zakwasem czystych kultur bakterii z dodatkiem owoców i cukru. Zawartość: 1,5 - 
2,5% tł.,  - opakowanie o masie netto – butelka plastikowa 250g . Barwa charakterystyczna dla 
użytego dodatku. Smak i zapach czysty, lekko kwaśny, słodki z zawartością owoców. Konsystencja 
jednolita, płynna. Okres przydatności do spożycia jogurtu deklarowany przez producenta powinien 
wynosić nie mniej niż 10 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. 
 



4. Kefir  
 

Napój wyprodukowany z mleka pasteryzowanego o określonej zawartości tłuszczu, poddanego 
fermentacji alkoholowo-kwasowej przez dodanie zakwasu z grzybków kefirowych. Zawartość od 
0,5 - 2,5% tłuszczu – opakowanie o masie netto o pojemności: kubki 400g. Wygląd: płyn 
jednolity, dopuszcza się lekkie wydzielenie serwatki (do 3 mm). Barwa biała z odcieniem lekko 
kremowym. Smak i zapach lekko kwaśny, do kwaśnego; charakterystyczny dla kefiru - lekko 
drożdżowy. Konsystencja jednolita, zawiesista 
 
 

5. Margaryna mleczna. 
 

Produkt spożywczy pochodzenia roślinnego o konsystencji twardej i zawartości tłuszczu roślinnego 
65 - 80%. Opakowanie jednostkowe - kostka 250g 
 
6. Masło extra (kostka 200g) 
 
Produkt wysokotłuszczowy min.82% tłuszczu, otrzymywany wyłącznie z mleka krowiego w 
wyniku tzw. zmaślania odpowiednio przygotowanej śmietany lub śmietanki. Ze względu na 
sezonowe zmiany intensywności barwy tłuszczu mlecznego, w celu utrzymania typowej barwy 
masła dopuszcza się dobarwianie śmietany i śmietanki barwnikami naturalnymi. Jednostka 
starannie uformowana; barwa jednolita; dopuszcza się nieznacznie intensywniejszą na powierzchni; 
wygniecenie prawidłowe; powierzchnia gładka, sucha. Konsystencja jednolita, zwarta, smarowna; 
dopuszcza się lekko twardą, lekko mazistą. Zapach - czysty, lekko kwaśny, mlekowy. Smak - lekki 
posmak pasteryzacji, lekko tłuszczowy. 
 
7. Maślanka 

 
Napój mleczny, powstały w efekcie oddzielenia tłuszczu od śmietany poddany homogenizacji, 
pasteryzacji i ukierunkowanej fermentacji . Wygląd: płyn jednolity, dopuszcza się lekkie 
wydzielenie serwatki. Barwa biała. Smak i zapach charakterystyczny, lekko kwaśny, do kwaśnego - 
orzeźwiający. Konsystencja jednolita, zawiesista. Opakowanie: karton 1L 
 
8. Mleko spożywcze 3,2%. 

 
Produkt - uzyskany z mleka surowego klasy Ekstra poddane normalizacji i pasteryzacji.                
Wygląd: ciecz jednorodna o barwie białej z odcieniem jasnokremowym lub białej; mleko 
homogenizowane bez podstoju śmietanki. Smak i zapach właściwy dla mleka pasteryzowanego, bez 
obcych posmaków i zapachów. Okres przydatności do spożycia mleka spożywczego 
pasteryzowanego o zawartości 3,2% tł. deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej 
niż 7 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. Opakowanie: karton 1L 
 
9. Ser topiony kremowy – różne smaki 
Gat. I o masie netto 100 g. Produkt powstały przy użyciu topników z serów podpuszczkowych 
dojrzewających jako podstawowego surowca, oraz z innych produktów mleczarskich, zawierający 
od 40 - 60 % tłuszczu w suchej masie. Wygląd zewnętrzny - opakowanie bezpośrednie sera 
topionego powinno być nie uszkodzone; kształt prostokąta, regularny, powierzchnia gładka. Barwa  
i konsystencja jednolita, bez ziarnistości, konsystencja smarowna, dopuszcza się nieliczne oczka 
pochodzenia niefermentacyjnego. Smak charakterystyczny dla odpowiedniego sera naturalnego 
klasy I, z którego wyprodukowano ser topiony. Okres przydatności do spożycia sera topionego 
deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 25 dni od daty dostawy do 
magazynu Zamawiającego. 



 
10. Ser żółty Gouda. 

 
Gat. I – plastrowany, nie dopuszcza się opakowania vacum. 
Ser podpuszczkowy dojrzewający wyrabiany z mleka pasteryzowanego o ustalonej zawartości 
tłuszczu. Kształt i wygląd płaski cylinder o bokach prostych lub lekko zaokrąglonych, wierzch i 
spód lekko wypukłe. Skórka gładka, mocna, sucha; pokryta powłoką z tworzywa sztucznego. 
Oczka okrągłe i owalne wielkości nie przekraczającej 2,0 cm, przy brzegach nieco mniejsze; 
dopuszcza się pojedyncze oczka nieregularne oraz pojedyncze szczelinki. Konsystencja: miąższ 
elastyczny, zwarty, jednolity w całej masie; dopuszcza się lekko plastyczny. Barwa jasnożółta, 
jednolita. Smak delikatny, lekki posmak pasteryzacji, lekko gorzki lekko kwaśny, zapach 
aromatyczny. Okres przydatności do spożycia sera deklarowany przez producenta powinien 
wynosić nie mniej niż 25 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. 
 
11. Serek homogenizowany (typu Monte, Straciatella) 

 
Produkt otrzymany w procesie homogenizacji z twarogu odtłuszczonego i śmietanki z dodatkiem 
czekolady, opakowanie: kubek od 140g do 150g 
 
12 .Serek homogenizowany o smaku wanilinowym, truskawkowym lub brzoskwiniowym. 
 
Produkt otrzymany w procesie homogenizacji z twarogu odtłuszczonego i śmietanki z wsadem 
owocowym. Opakowanie jednostkowe - kubek z tworzywa sztucznego o pojemności 150g do 400g 
Okres przydatności do spożycia sera deklarowany przez producenta powinien wynosić nie mniej niż 
25 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. 
 
 
13. Serek twarogowy (typu Almette) – różne smaki 
 
Serek twarogowy puszysty, o zawartości tłuszczu 20g , bez konserwantów, opakowanie: kubek 
200g . Okres przydatności do spożycia sera deklarowany przez producenta powinien wynosić nie 
mniej niż 25 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. 
 
14. Ser Mozzarella 
 
Ser twarogowy, w kulkach, delikatny mleczny smak, bez konserwantów, w zalewie solankowej. 
Opakowanie: folia 125g . Okres przydatności do spożycia sera deklarowany przez producenta 
powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. 
 
15. Serki Danonki 
 
Skład: ser twarogowy, odtłuszczony, wsad owocowy do 10,3%, śmietanka z mleka 
pasteryzowanego, zawartość tłuszczu 3g. Konsystencja gęsta, kremowa. Opakowanie: kubek 
plastikowy 4x50g (czteropak). . Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta 
powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. 
 
16. Serek Mascarpone 
 
Lekki, kremowy serek, o delikatnym smaku, bez konserwantów i barwników. Opakowanie: kubek 
plastikowy 250g . Okres przydatności do spożycia deklarowany przez producenta powinien 
wynosić nie mniej niż 25 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. 
 



 
17. Śmietana 12% jogurtowa 

 
Produkt mleczny w formie emulsji tłuszczu w mleku odtłuszczonym, otrzymywany przez separację 
tłuszczu metodami fizycznymi; pasteryzowany, sterylizowany, o zawartości tłuszczu 12%, poddany 
procesowi fermentacji z użyciem kultur startowych bakterii kwasu mlekowego, powodujących 
obniżenie pH do kwasowości 15-32°SH i koagulację.  Płyn jednorodny, bez kłaczków ściętego 
sernika, bez podstoju serwatki, barwy jednolitej i jasnokremowej do kremowej. Smak: czysty, lekko 
kwaśny, lekki zapach i posmak pasteryzacji, niedopuszczalny smak i zapach obcy. Konsystencja  
gęstawa, jednolita w całej masie; homogenizowana - zawiesista. Okres przydatności do spożycia 
śmietany spożywczej o zaw. 12%  tłuszczu deklarowany przez producenta powinien wynosić                 
nie mniej niż 10 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. Opakowanie: kubek 400g 
 
18. Śmietana 18% słodka 
 
Produkt mleczny w formie emulsji tłuszczu w mleku odtłuszczonym, otrzymywany przez separację 
tłuszczu metodami fizycznymi; pasteryzowany, sterylizowany, o zawartości tłuszczu 18%, poddany 
procesowi fermentacji z użyciem kultur startowych bakterii kwasu mlekowego, powodujących 
obniżenie pH do kwasowości 15-32°SH i koagulację.  Płyn jednorodny, bez kłaczków ściętego 
sernika, bez podstoju serwatki, barwy jednolitej i jasnokremowej do kremowej. Smak: czysty, lekko 
kwaśny, lekki zapach i posmak pasteryzacji, niedopuszczalny smak i zapach obcy. Konsystencja  
płynna, lekko gęstawa, jednolita w całej masie, homogenizowana. Okres przydatności do spożycia 
śmietany spożywczej o zaw. 18%  tłuszczu deklarowany przez producenta powinien wynosić                 
nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. Opakowanie: karton 500g 
 
19. Śmietana 30% słodka (kremówka) 
 
Produkt mleczny w formie emulsji tłuszczu w mleku odtłuszczonym, otrzymywany przez separację 
tłuszczu metodami fizycznymi; pasteryzowany, sterylizowany, o zawartości tłuszczu 30%, poddany 
procesowi fermentacji z użyciem kultur startowych bakterii kwasu mlekowego, powodujących 
obniżenie pH do kwasowości 15-32°SH i koagulację.  Płyn jednorodny, bez kłaczków ściętego 
sernika, bez podstoju serwatki, barwy jednolitej i jasnokremowej do kremowej. Smak:  lekko 
słodki, mający zapach i posmak pasteryzacji, niedopuszczalny smak i zapach obcy. Konsystencja  
płynna, lekko gęstawa, jednolita w całej masie, homogenizowana. Okres przydatności do spożycia 
śmietany spożywczej o zaw. 30%  tłuszczu deklarowany przez producenta powinien wynosić                 
nie mniej niż 14 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. Opakowanie: karton 500g 
 
20. Twaróg półtłusty formowany 
 
Ser twarogowy niedojrzewający, wyprodukowany z mleka pasteryzowanego przez odpowiednią 
obróbkę skrzepu uzyskanego przez dodatek zakwasu czystych kultur mleczarskich lub zakwasu 
czystych kultur mleczarskich i podpuszczki. Smak: czysty, łagodny, lekko kwaśny posmak 
pasteryzacji. Konsystencja i struktura jednolita, zwarta, bez grudek. Barwa biała do lekko 
kremowej, jednolita w całej masie. Opakowanie: folia kostka 0,25 kg 
 
21. Twaróg sernikowy 
 
Gotowa masa serowa mielona, bez konserwantów, barwników i aromatów. Zawartość tłuszczu 18g, 
opakowanie: wiaderko plastikowe 1kg . Okres przydatności do spożycia deklarowany przez 
producenta powinien wynosić nie mniej niż 25 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego. 
 
 



V. Mi ęso i  drób świeży 
 
Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne powinny być dostarczane w zamkniętych 
opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, 
pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych i nie uszkodzonych. Towar nie może 
wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. 
 

1. Filet z kurczaka 
 

Świeży - element tuszki kurczęcej obejmujący mięsień piersiowo powierzchniowy bez 
przylegającej skóry, w całości lub podzielony na części. Wygląd: mięśnie piersiowe pozbawione 
skóry, kości i ścięgien, czyste, wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych, zabrudzeń 
lub krwi, powierzchnia może być wilgotna, dopuszcza się niewielkie rozerwania i nacięcia mięśni 
powstałe podczas oddzielania od skóry i kośćca. Barwa naturalna, jasnoróżowa, charakterystyczna 
dla mięśni piersiowych, nie dopuszcza się wylewów krwawych w mięśniach. Zapach naturalny, 
charakterystyczny dla mięsa z kurczaka, niedopuszczalny zapach obcy, zapach świadczący                      
o procesach rozkładu mięsa przez drobnoustroje oraz zapach zjełczałego tłuszczu. 
 
2.  Filet z indyka 
 
Świeży - element tuszki indyczej obejmujący mięsień piersiowo powierzchniowy bez przylegającej 
skóry, w całości lub podzielony na części. Wygląd: mięśnie piersiowe pozbawione skóry, kości                   
i ścięgien, czyste, wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych, zabrudzeń lub krwi, 
powierzchnia może być wilgotna, dopuszcza się niewielkie rozerwania i nacięcia mięśni powstałe 
podczas oddzielania od skóry i kośćca. Barwa naturalna, jasnoróżowa, charakterystyczna dla mięśni 
piersiowych, nie dopuszcza się wylewów krwawych w mięśniach. Zapach naturalny, 
charakterystyczny dla mięsa indyczego, niedopuszczalny zapach obcy, zapach świadczący                        
o procesach rozkładu mięsa przez drobnoustroje oraz zapach zjełczałego tłuszczu. 
 
3. Kurczak świeży 
 
Świeży - tuszka kurczęca cała o wadze nie mniej niż 1,5kg. Wygląd: tuszka właściwie umięśniona, 
prawidłowo wykrwawiona i ocieknięta, powierzchnia powinna być czysta, wolna od jakichkolwiek 
widocznych substancji obcych, zabrudzeń lub krwi. Barwa mięśni naturalna, jasnoróżowa,                    
nie dopuszcza się wylewów krwawych w mięśniach; skóra bez przebarwień i uszkodzeń 
mechanicznych oraz resztek upierzenia. Zapach naturalny, charakterystyczny dla mięsa z kurczaka, 
niedopuszczalny zapach obcy, zapach świadczący o procesach rozkładu mięsa przez drobnoustroje 
oraz zapach zjełczałego tłuszczu. 
 
4.  Skrzydła drobiowe – kurczak, indyk 
 
Świeże.  Zapach naturalny, charakterystyczny dla mięsa z kurczaka i indyka, niedopuszczalny 
zapach obcy, zapach świadczący o procesach rozkładu mięsa przez drobnoustroje oraz zapach 
zjełczałego tłuszczu. Powierzchnia powinna być czysta, wolna od jakichkolwiek widocznych 
substancji obcych, zabrudzeń lub krwi. Barwa naturalna, jasnoróżowa,  nie dopuszcza się wylewów 
krwawych w mięśniach; skóra bez przebarwień i uszkodzeń mechanicznych oraz resztek upierzenia. 
Zapach naturalny, charakterystyczny dla mięsa z kurczaka, indyka. 
 
 
 
 
 



5.Ćwiartki z kurcząt 
 
Świeże - element tuszki kurczęcej obejmujący kość - udową, łącznie z otaczającymi ją mięśniami.  
Wygląd: udziec właściwie umięśniony, prawidłowo wykrwawiony i ocieknięty, linie cięcia równe, 
gładkie, powierzchnia powinna być czysta, wolna od jakichkolwiek widocznych substancji obcych, 
zabrudzeń lub krwi; dopuszcza się niewielkie nacięcia skóry i mięśni przy krawędziach cięcia, nie 
dopuszcza się mięśni i skóry nie związanych ze sobą. Barwa mięśni naturalna, jasnoróżowa, nie 
dopuszcza się wylewów krwawych w mięśniach; skóra bez przebarwień i uszkodzeń 
mechanicznych oraz resztek upierzenia. Zapach naturalny, charakterystyczny dla mięsa z kurczaka, 
niedopuszczalny zapach obcy, zapach świadczący o procesach rozkładu mięsa przez drobnoustroje 
oraz zapach zjełczałego tłuszczu. 
 
6. Udziec cielęcy 
 
Świeży - element młodej tuszy cielęcej. Wygląd:  właściwie umięśniony, prawidłowo wykrwawiony 
i ocieknięty, linie cięcia równe, gładkie, powierzchnia powinna być czysta, wolna od jakichkolwiek 
widocznych substancji obcych, zabrudzeń lub krwi. Barwa naturalna, nie dopuszcza się wylewów 
krwawych. Zapach naturalny, charakterystyczny dla mięsa cielęcego, niedopuszczalny zapach obcy, 
zapach świadczący o procesach rozkładu mięsa przez drobnoustroje oraz zapach zjełczałego 
tłuszczu. 
 
7. Rolada drobiowa i wieprzowa 
 
Świeże. Mięso drobiowe uzyskane z tuszek kurcząt, zawierające udo i podudzie wraz z mięśniami             
i skórą, bez kości grzbietowej . Powinno być właściwie umięśnione, linie cięć równe, gładkie, 
mięso prawidłowo wykrwawione i ocieknięte, skóra bez przebarwień oraz resztek upierzenia. 
Konsystencja - jędrna, elastyczna, zapach - naturalny, swoisty, charakterystyczny dla mięsa 
drobiowego świeżego i wieprzowego świeżego, barwa mięśni - charakterystyczna, jasnoróżowa bez 
krwawych wylewów. 
 
8. Mięso wołowe    
                                                                                                                                       
Świeże. Powinno być właściwie umięśnione, linie cięć równe, gładkie, mięso prawidłowo 
wykrwawione i ocieknięte, konsystencja - jędrna, elastyczna, zapach - naturalny, swoisty, 
charakterystyczny dla mięsa wołowego świeżego, barwa mięśni - charakterystyczna, jasnoróżowa 
bez krwawych wylewów. 
 
9. Mięso wieprzowe 
 
Świeże. Powinno być właściwie umięśnione, linie cięć równe, gładkie, mięso prawidłowo 
wykrwawione i ocieknięte, konsystencja - jędrna, elastyczna, zapach - naturalny, swoisty, 
charakterystyczny dla mięsa wołowego świeżego, barwa mięśni - charakterystyczna, jasnoróżowa 
bez krwawych wylewów.   
 
10. Wątroba drobiowa        
 
Jędrna i elastyczna, lekko błyszcząca, powierzchnia wilgotna, niedopuszczalna powierzchnia 
mokra, obślizgła lub ze śladami pleśni. Wątroba powinna być czysta, bez śladów jakiegokolwiek 
zanieczyszczenia. 
 
 
                                                                                                                                  



 
VI.  Świeże jaja kurze  

 
Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 
Jaja spożywcze klasy A 
 
Wymagania jakościowe: 
zgodne z klasą A (jaja świeże) z systemu hodowli (tzw. „systemu utrzymania kur”) kod 3, 2, 1 lub 0 
 
Wymagania wagowe: 
jaja kategorii L (jaja duże) o masie od 63 g. 
 
Znakowanie jaj: 
Znakowanie jaj: oznakowanie na skorupce numerami wyróżniającymi (numer taki składa się                      
z kodu systemu chowu, kodu państwa oraz oznaczenia zakładu) 
 
Do każdej dostawy dostarczony handlowy dokument indentyfikacyjny. 
 
Cechy dyskwalifikujące: 
Brak handlowego dokumentu identyfikacyjnego, jaja myte lub czyszczone, zbite lub popękane, 
poukładane powtórnie w opakowaniach jednostkowych. 
 
Oznakowanie opakowań: 
Na opakowaniach transportowych zawierających jaja należy umieścić etykietę lub nalepkę, na 
której ma być umieszczona informacja: nazwa lub numer producenta oraz adres, klasa jakości, 
kategoria wagowa, liczba jaj w opakowaniu oraz data pakowania. 
 
Inne wymagania: 
Dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do transportu jaj przez właściwy Organ. 
Sprawozdanie z badań laboratoryjnych na obecność pałeczek z rodz. Salmonella min. raz                       
na 6 miesięcy. 
 
VII.  Wyroby wędliniarskie 

 
1. Kiełbasa drobiowa  
 
Produkt o zawartości mięsa drobiowego nie mniej niż 80%. Grubo rozdrobniona, wędzona, 
parzona. Batony ok. 0.8 - 1.0kg (średnica przekroju ok.06cm) w osłonkach sztucznych, 
powierzchnia gładka o barwie jasnobrązowej, osłonka ściśle przylegająca do farszu o smaku i 
zapachu charakterystycznym dla danego asortymentu, aromatyczna. Wygląd na przekroju: barwa 
mięsa jasnoróżowa do ciemnoróżowej, Konsystencja ścisła, nie rozpadająca się, niedopuszczalne 
skupiska galarety oraz wyciek soku. Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, 
nalot pleśni, barwa szarozielona, zawilgocenie powierzchni, kiełbasy uszkodzone, składniki użyte 
do produkcji pozaklasowe lub z chrząstkami, ścięgnami itp. 
 
2. Kiełbasa parówkowa 
 
Wyrób o zawartości mięsa nie mniej niż 60%, homogenizowany, parzony. Batony wielkości 
ok.100g, w osłonkach naturalnych, pozostawione w zwojach, powierzchnia batonu barwy różowej 
do jasnobrązowej o smaku i zapachu charakterystycznym dla danego asortymentu. Osłonka ściśle 
przylegająca do farszu, niedopuszczalna barwa szarozielona, plamy na powierzchni wynikające z 
nie dowędzenia w miejscu styku z innymi batonami. Wygląd na przekroju: barwa różowa do 



jasnobrązowej, konsystencja dość ścisła, elastyczna, dopuszczalne pojedyncze otwory powietrza 
niepołączone ze zmianą barwy. Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot 
pleśni, barwa szarozielona, zawilgocenie powierzchni, parówki uszkodzone, składniki użyte do 
produkcji pozaklasowe lub z chrząstkami, ścięgnami itp. 
 
3. Kiełbasa szynkowa 
 
Produkt o zawartości mięsa wieprzowego nie mniej niż 85%. Grubo rozdrobniona, wędzona, 
parzona. Batony ok. 1.2 - 1.5kg (średnica przekroju ok. 7-8cm) w osłonkach sztucznych, 
powierzchnia gładka o barwie jasnobrązowej, osłonka ściśle przylegająca do farszu o smaku i 
zapachu charakterystycznym dla danego asortymentu, aromatyczna. Wygląd na przekroju: barwa 
mięsa jasnoróżowa do ciemnoróżowej, Konsystencja ścisła, nie rozpadająca się, niedopuszczalne 
skupiska galarety oraz wyciek soku. Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, 
nalot pleśni, barwa szarozielona, zawilgocenie powierzchni, kiełbasy uszkodzone, składniki użyte 
do produkcji pozaklasowe lub z chrząstkami, ścięgnami itp. 
 
4. Kiełbasa śląska 
 
Wyrób o zawartości mięsa wieprzowo - wołowego nie mniej niż 85%. Średnio rozdrobniona, 
wędzona, parzona, w osłonce naturalnej, batony wielkości ok.100g, powierzchnia czysta, gładka, 
sucha, osłonka ściśle przylegająca do farszu, dopuszczalne na pojedynczych batonach nieliczne 
zawędzone wytryski farszu. Na przekroju surowce równomiernie rozłożone, dopuszczalne nieliczne 
drobne otwory powietrzne. Barwa powierzchni jasnobrązowa do brązowej, na  przekroju kiełbasy 
mięsa od bladoróżowej do różowej z niewielką ilością tłuszczu. Smak i zapach charakterystyczny 
dla kiełbasy wędzonej i parzonej, wyczuwalne użyte przyprawy, w tym pieprz i czosnek. 
Konsystencja - ścisła, plastry grubości 3 mm nie powinny się rozpadać, soczysta po podgrzaniu. 
Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa szarozielona, 
zawilgocenie powierzchni, kiełbasy uszkodzone, zanieczyszczenia powierzchni, obecność chrząstek 
lub odłamków kości. Nieświeży zapach, obcy smak . 
 
5. Kiełbasa śląska drobiowa 
 
Wyrób o zawartości mięsa nie mniej niż 80%. Średnio rozdrobniona, wędzona, parzona, w osłonce 
naturalnej, batony wielkości ok.100g, powierzchnia czysta, gładka, sucha, osłonka ściśle 
przylegająca do farszu, dopuszczalne na pojedynczych batonach nieliczne zawędzone wytryski 
farszu. Na przekroju surowce równomiernie rozłożone, dopuszczalne nieliczne drobne otwory 
powietrzne. Barwa powierzchni jasnobrązowa do brązowej, na  przekroju kiełbasy mięsa od 
bladoróżowej do różowej z niewielką ilością tłuszczu. Smak i zapach charakterystyczny dla 
kiełbasy wędzonej i parzonej, wyczuwalne użyte przyprawy, w tym pieprz i czosnek. Konsystencja 
- ścisła, plastry grubości 3mm nie powinny się rozpadać, soczysta po podgrzaniu. Cechy 
dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa szarozielona, 
zawilgocenie powierzchni, kiełbasy uszkodzone, zanieczyszczenia powierzchni, obecność chrząstek 
lub odłamków kości. Nieświeży zapach, obcy smak.  
 
6. Polędwica drobiowa 
 
Wyrób o zawartości mięsa drobiowego nie mniej niż 70%, średnio rozdrobniony. Wyrób w osłonce 
barierowej- sztucznej długości ok.19 cm i średnicy ok.5cm. Barwa na przekroju jasnoróżowa, 
osłonka ściśle przylegająca do batonu. Smak i zapach charakterystyczny dla danego asortymentu. 
Powierzchnia przekroju  lekko wilgotna, soczysta. Konsystencja - ścisła, elastyczna. 
Niedopuszczalne skupiska i zacieki galarety, obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa 
szarozielona, składniki użyte do produkcji pozaklasowe lub z chrząstkami, ścięgnami itp. 



 
7. Polędwica sopocka 
 
Wyrób ze schabu wieprzowego, o zawartości mięsa wieprzowego nie mniej niż 80%, wędzony, 
parzony o powierzchni czystej i suchej oraz smaku i zapachu 
 charakterystycznym dla danego asortymentu. Barwa powierzchni złoto pomarańczowa. Produkt 
soczysty, kruchy, powierzchnia przekroju lekko wilgotna, niedopuszczalny wyciek soku. Plaster 
grubości 3mm nie powinien się rozpadać. Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, 
oślizgłość, nalot pleśni, barwa szarozielona, zawilgocenie powierzchni, polędwice uszkodzone, 
składniki użyte do produkcji pozaklasowe lub z chrząstkami, ścięgnami itp.  
 
8. Szynka gotowana 
 
 Wędzonka - wyrób z szynki wieprzowej o zachowanej strukturze tkankowej, wyprodukowany                
z jednego kawałka części anatomicznej szynki; bez otoczki tłuszczowej; mięsień bezosłonkowy 
(Np. bez folii) szynka w siatce formującej, wędzona, parzona. Zawartość mięsa nie mniej niż 75%. 
Niedopuszczalne występowanie niezwiązanej solanki; średnica przekroju nie może przekraczać 
120mm; nie dopuszcza się porcjowania szynki 
Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa szarozielona, 
zawilgocenie powierzchni, szynki uszkodzone, składniki użyte do produkcji pozaklasowe                      
lub  z chrząstkami, ścięgnami itp. 
 
9. Szynka konserwowa 
 
Wyrób o zawartości mięsa wieprzowego nie mniej niż 85%, grubo rozdrobniona, parzona,                         
w osłonce bezbarwnej- sztucznej o smaku i zapachu charakterystycznym dla danego asortymentu. 
Barwa na przekroju różowa, konsystencja dość ścisła, powierzchnia przekroju lekko wilgotna, 
soczysta, osłonka ściśle przylegająca do batonu. Niedopuszczalne skupiska i zacieki galarety. Cechy 
dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa szarozielona, składniki 
użyte do produkcji pozaklasowe lub z chrząstkami,  
 
10. Szynka  gotowana 
 
Wędzonka wieprzowa o zawartości mięsa wieprzowego nie mniej niż 80% o kształcie 
uzależnionym od wielkości i sposobu uformowania surowca – nieforemnego walca, dopuszczalna 
warstwa tłuszczu zewnętrznego do 5 mm, przewiązana sznurkiem (siateczka), powierzchnia czysta, 
sucha o smaku i zapachu charakterystyczny dla danego asortymentu. Na przekroju  struktura dość 
ścisła, dopuszcza się nieznaczne rozdzielenie plastra w miejscu łączenia mięśni, konsystencja 
soczysta, krucha, powierzchnia przekroju lekko wilgotna, niedopuszczalne skupiska galarety oraz 
wyciek soku. Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa 
szarozielona, zawilgocenie powierzchni, szynki uszkodzone, składniki użyte do produkcji 
pozaklasowe lub z chrząstkami, ścięgnami itp. 
 
11. Boczek wędzony 
 
Mięso wieprzowe bez kości i skóry, łuskane-pochodzące z rozbioru młodych sztuk/element 
obrobiony kulinarnie. Barwa tłuszczu biała z odcieniem kremowym lub lekko różowym, o smaku                 
i zapachu charakterystycznym dla danego asortymentu, wyczuwalny smak wędzenia. Wygląd na 
przekroju: barwa charakterystyczna dla wędzonek, struktura plastra dość ścisła, soczysta, lekko 
wilgotna, niedopuszczalne skupiska galaret oraz wyciek soku. Cechy dyskwalifikujące: obce 
posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa szaro-zielona, składniki użyte do produkcji 
pozaklasowe lub z chrząstkami, ścięgnami itp. 



 
12. Kiełbasa salami 
 
Produkt o zawartości mięsa wieprzowo-wołowego nie mniej niż 70%. Drobno rozdrobniona, 
wędzona, parzona. Batony w osłonkach białkowych, ściśle przylegających do farszu, o smaku                    
i zapachu charakterystycznym dla danego asortymentu w zależności od użytych dodatków                         
i przypraw, aromatyczny. Powierzchnia przekroju sucha, ścisła, widoczne skupiska tłuszczu                     
o barwie charakterystycznej dla danego asortymentu od różowej do czerwonej. Cechy 
dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, barwa szaro-zielona, zawilgocenie 
powierzchni, kiełbasy uszkodzone, składniki użyte do produkcji pozaklasowe lub z chrząstkami, 
ścięgnami itp. 
 
13. Kiełbasa frankfuterki 
 
Produkt o zawartości mięsa wieprzowego nie mniej niż 90%, średnio rozdrobniony. Krótkie batony 
o masie około 50g, w osłonkach naturalnych (jelitach wieprzowych cienkich), odkręcane, tworzą 
zwoje, powierzchnia batonu o barwie jasnobrązowej z prześwitami składników pod osłonka, ściśle 
przylegająca do farszu, o smaku i zapachu charakterystycznym dla danego asortymentu, 
wyczuwalny smak i zapach użytych przypraw. Wygląd na przekroju: barwa różowa                                 
do ciemnoróżowej, surowce średnio rozdrobnione, równomiernie rozłożone, nie dopuszczalne 
otwory powietrza oraz skupiska jednego ze składników, zacieki tłuszczu i galarety pod osłonką. 
Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa szarozielona, 
zawilgocenie powierzchni, kiełbasy uszkodzone, składniki użyte do produkcji pozaklasowe                    
lub z chrząstkami, ścięgnami itp. 
 
 
VIII.  Pieczywo 
 
Świeże pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie powinny być dostarczane w koszach 
plastikowych posiadających stosowne atesty. Opakowanie nie powinno wykazywać oznak 
uszkodzeń mechanicznych i oznak zabrudzenia. Towar musi być świeży, ułożony w koszach                  
w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości pod względem wartości 
odżywczych, jak również właściwości organoleptycznych. Towar nie może wykazywać oznak 
nieświeżości lub zepsucia. 
 


