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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – cz. I 
 

 Dostawa jabłek  
 
 

1. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 
� Główny kod CPV: Kod CPV: 03222321-9: Jabłka 

2.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa Przedmiotem zamówienia jest 
dostawa jabłek w ilości: 
 
� 22 000 kg – jabłek przez cały rok. 

3. Szczegółowe wymagania: 
Owoce muszą spełniać wymagania minimalne tzn. mają być całe, zdrowe, nie 
nadgniłe, wolne od szkodników, wolne od uszkodzeń przez szkodniki, wolne 
od nadmiaru zawilgocenia powierzchniowego, wolne od obcych zapachów i 
smaków oraz średniej wielkości. 

Jabłka: 
a) Jabłka mają spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 24.02.2005r. (Dz. U. nr 48/2005 poz. 460) w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków 
ochrony roślin, które mogą znajdować się w nich lub na ich powierzchni 

b) Jabłka spełniają wymagania dotyczące jakości handlowej dla jabłek zawartych 
w postanowieniach standardu – wersja skrócona Komisji (WE) nr 1619/2001 z 
dnia 6 sierpnia 2001r 

c) o średnicy min. 7 cm, w odmianach słodkich 
d) posiadać charakterystyczny kształt, wielkość, barwę, zapach i smak dla 

swojego gatunku 
4. Szczegóły dostawy: 
a) Dostawca dostarcza towar do siedziby Zamawiającego własnym środkiem 

transportu na koszt własny do godz.14.00. Częstotliwość dostaw raz w 
tygodniu, w terminie i ilościach uzgodnionych z Zamawiającym doraźnie w 
skrzynkach 15-20 kg. Jakość dostarczanego produktu przyjmowana, pod 
kontrolą przedstawiciela Zamawiającego. 

b) Cena przyjęta przez strony w umowie pozostanie niezmienna  do końca 
trwania umowy.  

c) Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa 
opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw do 10 % wartości umowy. 

 
5. Część ogólna dotycząca części  

a) Przedmiotem zamówienia są dostawy żywności dla zwierząt określonych, co do 
rodzaju i ilości w szczegółowych opisach poszczególnych części zamówienia.  

b) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Za produkt 
„równoważny” Zamawiający uzna produkt, który będzie posiadał co najmniej 
takie cechy jakościowe, skład surowcowy/wartości odżywcze, konsystencję, 
zapach, smak i barwę jak produkty opisane poniżej w tabelach zamieszczonych 
w opisach szczegółowych poszczególnych części zamówienia.  

c) Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonywać przesunięć 
ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu pod 
warunkiem nieprzekroczenia kwot umowy.  



d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych 
towarów. Wskazane ilości artykułów są prognozowane - Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość towarów.  

e) Dostawy odbywać się będą etapami, w terminach uzgodnionych z 
Zamawiającym, w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. 
Zamówienia będą przekazywane sukcesywnie – w zależności od potrzeb 
zgłoszonych przez Miejski Ogród Zoologiczny  w Łodzi Sp. z o.o.. Sposób 
składania zamówienia: pisemnie, drogą elektroniczną bądź telefonicznie. 

f) Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 3 dni roboczych 
(rozumianych jako dni powszednie od poniedziałku do piątku, w wyłączeniem 
sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od dnia złożenia 
zamówienia. Zamawiający przewiduje także w sytuacjach awaryjnych tryb pilny, 
gdzie termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 1 dnia roboczego, 
licząc od dnia złożenia zamówienia 

g) Skalkulowane ceny winny zawierać wszystkie istotne elementy składające się 
na cenę wpisaną do formularza ofertowego.  

h) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. przy ul. Konstantynowskiej 
8/10, własnym transportem wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń 
wskazanych przez Zamawiającego ( rampa magazynu, chłodnia, bez 
wnoszenia na piętra), na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu 
Zamawiającego dodatkowymi kosztami.  
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – cz. II 
 

Dostawa warzyw 
 

1. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 
Główny kod CPV: Kod CPV: 03221000-6 - Warzywa   

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw w ilości: 
a) 1 400 kg  – pomidorów; 
b) 1 100 kg  – papryki czerwonej; 
c) 1 000 szt. – brokuły; 
d) 2 000 kg  – kapusty pekińskiej; 
e) 2 500 kg  – ogórka zielonego; 
f)    800 kg  – cykorii; 
g)    900 kg  – selera naciowego; 
h)    500 kg  – pora; 
i) 2 100 szt. – sałaty masłowej; 
j) 1 000 szt. – sałaty lodowej; 
k)    250 kg  – sałaty roszpunki; 
l)    340 kg  – rukoli; 
m)    230 kg  – szpinaku świeżego; 
n)    900 kg  – rzodkwi białej; 
o) 1 200 szt. – kalarepy; 
p) 1 200 szt. – ziół świeżych; 
q)    200 kg  – bakłażana; 
r)    300 kg  -  jarmużu; 
3. Szczegółowe wymagania: 

warzywa powinny być : 
 

a) Świeże, bez oznak uszkodzenia oraz psucia 
b) Nie zaparzone 
c) Posiadać charakterystyczny kształt, wielkość, barwę, zapach i smak dla 

swojego gatunku 
d) Zioła w doniczkach 
e) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

24.02.2005r (Dz. U. nr.48/2005 poz. 460) w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, 
które mogą znajdować się w nich lub na ich powierzchni. 
Termin dostawy jarmu żu od wrze śnia do grudnia. 
 

4. Szczegóły dostawy: 
a) Dostawca dostarcza towar do siedziby Zamawiającego własnym środkiem 

transportu na koszt własny. Częstotliwość dostaw przez cały rok: w 
poniedziałki i czwartki do godz. 9:00 w ilościach uzgodnionych z 
Zamawiającym doraźnie. Jakość dostarczanej karmy przyjmowana, pod 
kontrolą przedstawiciela Zamawiającego. 

b)  Cena przyjęta przez strony w umowie pozostanie niezmienna  do końca 
trwania umowy.  

c) Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa 
opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw do 10 % wartości umowy. 
 

5. Część ogólna dotycząca części  



 

a) Przedmiotem zamówienia są dostawy żywności dla zwierząt określonych, co do 
rodzaju i ilości w szczegółowych opisach poszczególnych części zamówienia.  

b) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Za produkt 
„równoważny” Zamawiający uzna produkt, który będzie posiadał co najmniej 
takie cechy jakościowe, skład surowcowy/wartości odżywcze, konsystencję, 
zapach, smak i barwę jak produkty opisane poniżej w tabelach zamieszczonych 
w opisach szczegółowych poszczególnych części zamówienia.  

c) Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonywać przesunięć 
ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu pod 
warunkiem nieprzekroczenia kwot umowy.  

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych 
towarów. Wskazane ilości artykułów są prognozowane - Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość towarów.  

e) Dostawy odbywać się będą etapami, w terminach uzgodnionych z 
Zamawiającym, w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. 
Zamówienia będą przekazywane sukcesywnie – w zależności od potrzeb 
zgłoszonych przez Miejski Ogród Zoologiczny  w Łodzi Sp. z o.o.. Sposób 
składania zamówienia: pisemnie, drogą elektroniczną bądź telefonicznie. 

f) Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 3 dni roboczych 
(rozumianych jako dni powszednie od poniedziałku do piątku, w wyłączeniem 
sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od dnia złożenia 
zamówienia. Zamawiający przewiduje także w sytuacjach awaryjnych tryb pilny, 
gdzie termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 1 dnia roboczego, 
licząc od dnia złożenia zamówienia 

g) Skalkulowane ceny winny zawierać wszystkie istotne elementy składające się 
na cenę wpisaną do formularza ofertowego.  

h) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. przy ul. Konstantynowskiej 
8/10, własnym transportem wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń 
wskazanych przez Zamawiającego ( rampa magazynu, chłodnia, bez 
wnoszenia na piętra), na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu 
Zamawiającego dodatkowymi kosztami.  
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – cz. III 
 

Dostawa owoców 
 

1. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 
� Główny kod CPV: 03222110-7 Owoce tropikalne , 03222320-2: Jabłka, 

gruszki i pigwy 
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców  w ilości: 
a) 4 600 kg  – Bananów ( żółty) 
b) 2 200 kg  – Pomarańczy 
c) 1 600 kg  – Winogrona 
d)    800 kg  – Kiwi 
e)   580 szt. – Melonów 
f)   400 szt. – Mango  
g) 1 000 kg  – Arbuzów 
h)    550 kg  – Brzoskwini 
i)    250 kg  – Truskawki 
j)    250 kg  – Śliwki 
k) 1 600 kg  – Gruszki 
l)    200 kg  – Borówki amerykańskiej 
m)    400 szt. - Avokado 

 
3. Szczegółowe wymagania: 

Wszystkie owoce: 
a) Muszą być świeże, bez oznak uszkodzenia oraz psucia 
b) Nie zaparzone 
c) Posiadać charakterystyczny kształt, wielkość, barwę, zapach i smak dla 

swojego gatunku 
d) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

24.02.2005r (Dz. U. nr.48/2005 poz. 460) w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, 
które mogą znajdować się w nich lub na ich powierzchni. 

 
4. Szczegóły dostawy: 
a) Dostawca dostarcza towar do siedziby Zamawiającego własnym środkiem 

transportu na koszt własny. Częstotliwość dostaw przez cały rok w 
poniedziałki i czwartki do godziny 9.00, w ilościach uzgodnionych z 
Zamawiającym doraźnie. Jakość dostarczanych owoców przyjmowana, pod 
kontrolą przedstawiciela Zamawiającego. 

b) Dostawa owoców sezonowych: 
arbuzy – od 1 lipca do 30 sierpnia,  
truskawki  - od 1 czerwca do 30 lipca, 
śliwki – od 20 sierpnia do 30 wrze śnia, 
borówka ameryka ńska – od 1 czerwca do 30 sierpnia 

c)  Cena przyjęta przez strony w umowie pozostanie niezmienna  do końca 
trwania umowy.  

d) Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa 
opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw do 10 % wartości umowy. 

5. Część ogólna dotycząca części  



a) Przedmiotem zamówienia są dostawy żywności dla zwierząt określonych, co do 
rodzaju i ilości w szczegółowych opisach poszczególnych części zamówienia.  

b) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Za produkt 
„równoważny” Zamawiający uzna produkt, który będzie posiadał co najmniej 
takie cechy jakościowe, skład surowcowy/wartości odżywcze, konsystencję, 
zapach, smak i barwę jak produkty opisane poniżej w tabelach zamieszczonych 
w opisach szczegółowych poszczególnych części zamówienia.  

c) Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonywać przesunięć 
ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu pod 
warunkiem nieprzekroczenia kwot umowy.  

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych 
towarów. Wskazane ilości artykułów są prognozowane - Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość towarów.  

e) Dostawy odbywać się będą etapami, w terminach uzgodnionych z 
Zamawiającym, w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. 
Zamówienia będą przekazywane sukcesywnie – w zależności od potrzeb 
zgłoszonych przez Miejski Ogród Zoologiczny  w Łodzi Sp. z o.o.. Sposób 
składania zamówienia: pisemnie, drogą elektroniczną bądź telefonicznie. 

f) Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 3 dni roboczych 
(rozumianych jako dni powszednie od poniedziałku do piątku, w wyłączeniem 
sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od dnia złożenia 
zamówienia. Zamawiający przewiduje także w sytuacjach awaryjnych tryb pilny, 
gdzie termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 1 dnia roboczego, 
licząc od dnia złożenia zamówienia 

g) Skalkulowane ceny winny zawierać wszystkie istotne elementy składające się 
na cenę wpisaną do formularza ofertowego.  

h) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. przy ul. Konstantynowskiej 
8/10, własnym transportem wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń 
wskazanych przez Zamawiającego ( rampa magazynu, chłodnia, bez 
wnoszenia na piętra), na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu 
Zamawiającego dodatkowymi kosztami.  
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – cz. IV 
 
 

Dostawa warzyw okopowych 
 

1. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 
� Główny kod CPV: 03221000-6: warzywa 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw okopowych w ilości: 
 

a)   1 000 kg   – ziemniaków 
b)      150 kg   – pietruszki 
c)   1 000 kg   – selera  
d)   1 600 szt. – selera młodego 
e)   6 500 kg   – buraków ćwikłowych  
f)   2 800 szt. – buraków ćwikłowych młodych 
g) 20 000 kg   – marchwi  
h) 11 000 szt. – marchwi młodej 
i)      450 kg  – cebuli  
j) 12 000 kg  – burków pastewnych 
k)   3 000 kg  – kapusty  
l)   1 200 szt. – kapusty młodej 
m)   2 200 szt. – kalafior 
n)   1 600 kg  -  dyni 

 
3. Szczegółowe wymagania: 

3.1. Wszystkie warzywa stanowiące przedmiot dostawy muszą spełniać 
następujące warunki: 

a)  zawartości azotynów i azotanów nie przekraczających dopuszczalnej normy 
określonej dla  każdego z poszczególnych warzyw, 

b) warzywa powinny być zdrowe, czyste; o kształcie, zabarwieniu i zapachu 
charakterystycznym dla danego gatunku, nie zdrewniałe,  

c) warzywa powinny być oczyszczone z ziemi i piasku (płukane: marchew, buraki 
ćwikłowe, seler, pietruszka), w przypadku warzyw młodych waga korzeni 
spichrzowych w pęczku musi  wynosić minimum 0,4  kg .  

d) marchew w odmianach słodkich np. karotka 
e) wielkość warzyw:  

i. marchew - długość do 20 cm  o średnicy u nasady do 5 cm, 
ii. burak ćwikłowy - o średnicy do 10 cm 
iii. seler o średnicy - do 13 cm 
iv. pietruszka – długość do 20 cm i o średnicy u nasady do 5 cm 
v. kalafior – o średnicy powyżej 20 cm 

3.2. Warzywa młode: 
Wszystkie warzywa stanowiące przedmiot dostawy muszą spełniać 
następujące warunki: 

a) w przypadku warzyw młodych waga korzeni spichrzowych w pęczku musi  
wynosić minimum 0,4  kg 

b) o zawartości azotynów i azotanów nie przekraczających dopuszczalnej normy 
określonej dla  każdego z poszczególnych warzyw, 

c) warzywa powinny być zdrowe, czyste; o kształcie, zabarwieniu i zapachu 
charakterystycznym dla danego gatunku, nie zdrewniałe,  



d) warzywa powinny być oczyszczone z ziemi i piasku (płukane: marchew, buraki 
ćwikłowe, seler, pietruszka)  
 
 

4. Szczegóły dostawy: 
a) Dostawca dostarcza towar do siedziby Zamawiającego własnym środkiem 

transportu na koszt własny do godz. 14.00. Częstotliwość dostaw przez cały 
rok, jeden raz w tygodniu, w terminie i ilościach uzgodnionych z 
Zamawiającym doraźnie. Jakość dostarczanego produktu przyjmowana, pod 
kontrolą przedstawiciela Zamawiającego. 

 
b) Dostawa warzyw młodych odbywa się odpowiednio : 

i. -  kalafior: od 1 lipca do 31 października, 
ii. -  dynia:  od 1 sierpnia do 31 grudnia , 
iii. -  buraki ćw. młode:  od 1 czerwca do 31 lipca, 
iv. -  marchew młoda: od 1 czerwca do 31 lipca, 
v. -  seler młody:  od 1 czerwca do 31 lipca, 
vi. -  kapusta młoda: od 1 czerwca do 31 sierpnia, 
vii. -  buraki pastewne:  od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 października 

do 31grudnia, 
c) Cena przyjęta przez strony w umowie pozostanie niezmienna  do końca 

trwania umowy.  
d) Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa 

opcji i powiększyć ilość realizowanych dostawy do 10 % wartości umowy. 
 

5. Część ogólna dotycząca części  

a) Przedmiotem zamówienia są dostawy żywności dla zwierząt określonych, co do 
rodzaju i ilości w szczegółowych opisach poszczególnych części zamówienia.  

b) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Za produkt 
„równoważny” Zamawiający uzna produkt, który będzie posiadał co najmniej 
takie cechy jakościowe, skład surowcowy/wartości odżywcze, konsystencję, 
zapach, smak i barwę jak produkty opisane poniżej w tabelach zamieszczonych 
w opisach szczegółowych poszczególnych części zamówienia.  

c) Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonywać przesunięć 
ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu pod 
warunkiem nieprzekroczenia kwot umowy.  

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych 
towarów. Wskazane ilości artykułów są prognozowane - Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość towarów.  

e) Dostawy odbywać się będą etapami, w terminach uzgodnionych z 
Zamawiającym, w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. 
Zamówienia będą przekazywane sukcesywnie – w zależności od potrzeb 
zgłoszonych przez Miejski Ogród Zoologiczny  w Łodzi Sp. z o.o.. Sposób 
składania zamówienia: pisemnie, drogą elektroniczną bądź telefonicznie. 

f) Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 3 dni roboczych 
(rozumianych jako dni powszednie od poniedziałku do piątku, w wyłączeniem 
sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od dnia złożenia 
zamówienia. Zamawiający przewiduje także w sytuacjach awaryjnych tryb pilny, 
gdzie termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 1 dnia roboczego, 
licząc od dnia złożenia zamówienia 
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g) Skalkulowane ceny winny zawierać wszystkie istotne elementy składające się 
na cenę wpisaną do formularza ofertowego.  

h) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. przy ul. Konstantynowskiej 
8/10, własnym transportem wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń 
wskazanych przez Zamawiającego ( rampa magazynu, chłodnia, bez 
wnoszenia na piętra), na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu 
Zamawiającego dodatkowymi kosztami.  


