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Załącznik nr 1       Postępowanie nr 3/PZ/2021 

Zamówienie  w przedmiocie:  Dostawa mięsa wołowego i serc wołowych do Ogrodu 

Zoologicznego w Bydgoszczy 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Dostawa mięsa wołowego następującego asortymentu (CPV 15111000-9): 
1.1. ćwierć tusze wołowe w ilości 5.600 kg  
1.2. serca wołowe w ilości 300 kg 

2. Jakość karmy winna być następująca: 
2.1. mięso zdatne do spożycia (tj. posiada stempel lekarza weterynarii potwierdzający, że 

mięso nadaje się do spożycia przez ludzi), 
2.2. mięso schłodzone, 
2.3. mięso pochodzi z uboju (wykluczone mięso ze zwierząt padniętych) 
2.4. świeże, koloru czerwonego, 
2.5. 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): 
3.1. wg umięśnienia  do klas  U, R lub O (w klasyfikacji tusz wg systemu EUROP) 
3.2. 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 600 kg. 

7. Dostawy min 1 raz w miesiącu. 

Szczegółowe warunki realizacji dostaw w/w karmy: 

1. Dostawy będą realizowane wg potrzeb Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu 

telefonicznym i wykonywane będą przez Wykonawcę w ciągu max 7 dni, zgodnie z 

deklaracją w formularzu ofertowym.  

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. 


