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Załącznik nr 1.1       Postępowanie nr 2/UPZ/PZ/2020 

Przetarg nieograniczony w przedmiocie:  Dostawa mięsa (część 2) do Ogrodu Zoologicznego 

w Bydgoszczy 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa drobiowego świeżego, schłodzonego do 
Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy wg następującego asortymentu (CPV 15112000-6): 
1.1. kurczak świeży (tuszki drobiowe kurczęce) w ilości 1800 kg,  
1.2. porcje rosołowe przednie w ilości 1500 kg,  
1.3. serca drobiowe w ilości 450 kg,  
1.4. ćwierci drobiowe tylne w ilości 2700 kg  

2. Szczegółowy opis zamówienia:  
2.1. Dostawa świeżego, schłodzonego mięsa drobiowego w następującym asortymencie: 

 Kurczak świeży (tuszki drobiowe kurczęce) w ilości 1.000 kg, (Tuszka kurczaka 
patroszona, bez podrobów, schłodzona do temperatury -1 do +4, czysta, bez 
jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych oraz krwi, zgodne z norma PN-
A-86520 - dostawa periodyczne 1 raz w miesiącu, 

 Porcje rosołowe przednie w ilości 3.000 kg, (Porcja rosołowa - element uzyskany 
z rozbioru tuszki kurczaka, schłodzony bez przebarwień i uszkodzeń 
mechanicznych oraz bez zanieczyszczeń obcych oraz krwi, pakowane w 
pojemniki typu Euro, schłodzone w temperaturze od -1ºC do 2ºC, zgodne z 
normą PN-A-86524) - dostawa periodyczne 1 raz w miesiącu. 

 Serca drobiowe w ilości 600 kg, (Serca drobiowe - element podrobowy z 
kurczaka, pakowany w  opakowania zbiorcze po 5 kg, pakowane w pojemniki 
typu Euro, schłodzone w temperaturze od 0º do 3ºC, zapach świeży i swoisty, 
zgodne z normą PN-A-86524) - dostawa periodyczne 1 raz w miesiącu 

 Ćwierci drobiowe tylne w ilości 2.500 kg (Ćwiartka tylna - waga 320-370 g/1 szt., 
element uzyskany z tuszki kurcząt, właściwie umięśnione, linia cięta równa, bez 
kupra, nie dopuszcza się wylewów krwawych w mięśniach, pakowane w 
pojemniki typu Euro, schłodzone w temperaturze od -1ºC do 2ºC, zgodne z 
normą PN-A-86524) - dostawa periodyczne 1 raz w miesiącu 

2.2. Jakość karmy winna być następująca: 

 mięso musi być zdatne do spożycia i świeże, 

 mięso musi być zbadane przed i po uboju przez uprawnionego lekarza 
weterynarii. 

2.3. Jakość dostaw będzie komisyjnie wraz z dostawcą kontrolowana przy odbiorze. 
Towar dostarczony do ogrodu zoologicznego nie spełniające ww. wymogów nie 
będzie przyjmowany. 

2.4. Mięso drobiowe będzie przewożone samochodem typu chłodnia. Samochód musi 
posiadać decyzję lub zaświadczenie o dopuszczeniu środka transportu do przewozu 
mięsa wydane przez Inspekcję Weterynaryjną lub Państwową Inspekcję Sanitarną. 

2.5. Dostawy będą realizowane wg potrzeb Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu 
telefonicznym i wykonywane będą przez Wykonawcę w ciągu 5 dni.  

2.6. Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie dostaw w przypadku utworzenia się zbyt 
dużych zapasów w magazynach ZOO, a także zwiększenie wielkości dostaw w 
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ramach wynegocjowanych już cen jednostkowych oraz zaproponowanej przez 
Wykonawcę wartości zamówienia całego zadania 

2.7. 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). 

2.8. Przyjmowanie dostaw odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 
10.30. 

2.9. Dostawy powinny być złożone w kuchni paszowej ZOO adres j.w.. 
2.10. Na okres trwania zamówienia podpisana zostanie umowa. 
2.11. Należność za karmę będzie regulowana przelewem w ciągu 30 dni od daty 

potwierdzenia dostawy. 


