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Załącznik nr 1.3       Postępowanie nr 1/UPZ/PZ/2018 

Przetarg nieograniczony w przedmiocie:  Dostawa wołowiny, królików i mrożonych zwierząt 

laboratoryjnych do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie nr 3 –  

1. Dostawa szczurów hodowlanych mrożonych w ilości 800 kg. 
2. Wymagania jakościowe: 

a. zwierzęta całe, 
b. zwierzęta mrożone, 
c. max wielkość szczurów laboratoryjnych do 100 g (zalecana 80 g), 

3. Zwierzęta laboratoryjne muszą być przewożone samochodem typu chłodnia 
posiadającym dokument o dopuszczeniu środka transportu do przewozu ubocznych 
produktów zwierzęcych wydany przez Inspekcję Weterynaryjną lub Państwową 
Inspekcję Sanitarną. 

4. Każda dostawa winna być zaopatrzona w dokument handlowy. 
5. Dostawy periodyczne na zgłoszenie telefoniczne  Zamawiającego min 1 raz w 

miesiącu, przy czym jednokrotna dostawa nie przekroczy ilości 100 kg, 
6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne 

zaświadczenie lekarza weterynarii, nadzorującego hodowlę, o stanie zdrowia 
zwierząt. W trakcie realizacji dostaw Zamawiający może zlecić wykonanie badań 
laboratoryjnych w celu wykluczenia nosicielstwa różnych chorób i określenia jakości 
towar; niekorzystny wynik badania, zobowiązuje Wykonawcę do pokrycia kosztów 
badania. 

 

Szczegółowe warunki realizacji dostaw w/w karmy dotyczące zadań 1, 2, 3: 

1. Dostawy będą realizowane wg potrzeb Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu 

telefonicznym i wykonywane będą przez Wykonawcę w ciągu 5 dni.  

2. Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie dostaw w przypadku utworzenia się zbyt 

dużych zapasów w magazynach ZOO, a także zwiększenie wielkości dostaw w ramach 

wynegocjowanych już cen jednostkowych. 

3. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy 

przy ul. Gdańskiej 173-175 transportem Wykonawcy i na jego koszt, a rozładunek 

nastąpi przez pracowników ogrodu zoologicznego (transport dopuszczony do 

przewozu mięsa).  

4. Przyjmowanie dostaw odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 

10.30. 

5. Dostawy powinny być złożone w kuchni paszowej ZOO adres j.w.. 

6. Na okres trwania zamówienia podpisana zostanie umowa. 

7. Należność za karmę będzie regulowana przelewem w ciągu 30 dni od daty 

potwierdzenia dostawy. 

 


