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Załącznik nr 1 do umowy      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 1  –  
1. Dostawa mięsa wołowego następującego asortymentu (CPV 15111000-9): 

1. ćwierć tusze wołowe w ilości 8.000 kg  
2. serca wołowe w ilości 400 kg 

2. Jakość karmy winna być następująca: 
1. mięso zdatne do spożycia (tj. posiada stempel lekarza weterynarii 

potwierdzający, że mięso nadaje się do spożycia przez ludzi), 
2. mięso schłodzone, 
3. mięso pochodzi z uboju (wykluczone mięso ze zwierząt padniętych) 
4. świeże, koloru czerwonego, 
5. mięso zbadane przed i po uboju przez uprawnionego lekarza weterynarii. 

3. Mięso winno być zakwalifikowane minimum do następujących klas jakościowych tusz 
wołowych (według normy PN-74/A-82001): 

1. wg umięśnienia  do klas  U, R lub O (w klasyfikacji tusz wg systemu EUROP) 
2. wg otłuszczenia do klas od 1 do 3 (w klasyfikacji tusz wg systemu EUROP) 

4. Dostarczane mięso musi pochodzić z ubojni posiadającej nadany numer 
weterynaryjny. 

5. Każda dostawa ćwierci wołowych winna być opatrzona handlowym dokumentem 
identyfikacyjnym. 

6. Wielkość jednorazowej dostawy ćwierćtusz nie będzie przekraczać 500 kg. 
7. Dostawy min 1 raz w miesiącu. 

Zadanie nr 2 –  
1. Dostawa tuszek królików i królików mrożonych: 

a. Tuszki królików w ilości 2.500 kg. 
b. Króliki mrożone w ilości 600 kg 

2. Wymagania jakościowe tuszek królików: 
a. tuszka winna być oskórowana, świeża, schłodzona nie mrożona, 
b. tuszka winna być pozbawiona wnętrzności może zwierać serce i wątrobę,  
c. waga tuszki winna być 1,5- 2,5 kg, 
d. tuszki winny być zdatne do spożycia dla ludzi, 
e. dostarczane  króliki  muszą  spełniać  wymagania  sanitarne  zgodne  z  

obecnie  obowiązującymi przepisami  (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I 
Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa króliczego i 
z mięsa zwierząt łownych utrzymywanych na fermach, umieszczanych na 
rynku) 

3. Wymagania jakościowe królików mrożonych: 
a. powinny być dostarczone mrożone lub świeżo ubite schłodzone;  
b. króliki winny być ze skórą, z całymi łbami, łapami, częściowo wypatroszone – 

tzn. mają posiadać serca, wątrobę, płuca (bez układu pokarmowego i 
pęcherza moczowego);   
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c. powinny posiadać prawidłowy wygląd ogólny; nie mogą posiadać cech 
dyskwalifikujących, tzn.: oznak chorób, a w szczególności chorób 
pasożytniczych i zakaźnych, nowotworów, ropni i guzów nieznanego  
pochodzenia,  nadmiernego  zanieczyszczenia  kałem  i/lub  moczem  
(biegunka), rażących zmian skórnych na kończynach (odgnioty, owrzodzenia 
skóry części podeszwowej skoków – zaawansowany stan, strupy), oznak 
wskazujących na rozpoczęcie procesów psucia się przed  zamrożeniem;  
wyklucza  się  króliki,  których  wnętrze  zostało  zanieczyszczone  treścią 
przewodu pokarmowego i/lub żółcią podczas wytrzewiania;  

d. minimalna masa pojedynczego królika nie powinna być mniejsza niż 1,5 kg;   
e. powinny być poddane ubojowi zgodnie z obecnie obowiązującymi 

standardami  
f. powinny  być  dostarczone  w  sposób  umożliwiający  wizualną  ocenę  ich  

jakości  (tj.  m.in.: dokładność patroszenia, stan skóry wewnątrz uszu); 
g. dostarczane  króliki  muszą  spełniać  wymagania  sanitarne  zgodne  z  

obecnie  obowiązującymi przepisami  (Rozporządzenie  Parlamentu  
Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  1069/2009  z  dnia 21 października 2009 r.) – 
materiał kategorii 3 

4. Zwierzęta mają pochodzić z  ferm/hodowli  objętych  stałym  nadzorem 
weterynaryjnym. 

5. Zwierzęta laboratoryjne muszą być przewożone w taki sposób samochodem typu 
chłodnia posiadającym dokument o dopuszczeniu środka transportu do przewozu 
ubocznych produktów zwierzęcych wydany przez Inspekcję Weterynaryjną lub 
Państwową Inspekcję Sanitarną oraz powinny być transportowane w taki sposób aby 
nie ulegały wzajemnemu zabrudzeniu, np. krwią. 

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

miesiącu, przy czym jednokrotna dostawa nie przekroczy ilości 100 kg, 
8. 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. 

9. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  kontroli  pochodzenia  królików,  w  tym  
warunków  ich utrzymania. 

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. 
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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. 


