
 

MOZ.DA.2510.6.2018 

 

 

 Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

 

W postępowaniu na „Dostawę karmy dla psów i kotów, pokarmu dla ryb, karmy dla ptaków 

oraz siana i słomy dla zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o. o. " 

 

 

Zamówienie podzielone jest na dziesięć części pn: 

 

 

 

część  1  –  Dostawa karmy dla psów i kotów 

 

część  2  –  Dostawa pokarmu dla ryb  

 

część  3   –  Dostawa karmy dla ptaków  

 

część 4   – Dostawa siana i słomy w kostkach 

 



Część ogólna dotycząca części  

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy żywności dla zwierząt określonych, co do rodzaju i 

ilości w szczegółowych opisach poszczególnych części zamówienia.  

2. 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.  

3. Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonywać przesunięć ilościowych 

asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu pod warunkiem 

nieprzekroczenia kwot umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych towarów. 

Wskazane ilości artykułów są prognozowane - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 

faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość towarów.  

5. Dostawy odbywać się będą etapami, w terminach uzgodnionych  

z Zamawiającym, w okresie: od dnia 2 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia  

2019 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. 

6. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 3 dni roboczych,  

licząc od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający przewiduje także w sytuacjach awaryjnych 

tryb pilny 4 razy w roku, gdzie termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 1 dnia 

roboczego, licząc od dnia złożenia zamówienia 

7. Skalkulowane ceny winny zawierać wszystkie istotne elementy składające się na cenę 

wpisaną do formularza ofertowego.  

8. 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, na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego 

dodatkowymi kosztami.  

 

 
 

Część 1 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa karmy dla psów i kotów w ilości: 

 

       90 kg – Karma  granulowana dla psa 

     180 kg -  Karma granulowana dla kota    

     400 kg -  Karma  mokra wysokiej jakości, pełnoporcjowa dla kotów dorosłych  

        

Karma sucha granulowana dla psa:   
Szczegółowe wymagania 

 
a) w wariancie junior  równoważna w składzie  dla Royal Canin 

b) o drobnej granulacji charakterystycznej dla małych ras, 

c) opakowanie 8-10kg  z kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia 



Karma sucha granulowana dla kota dorosłego:   

Szczegółowe wymagania 

 
a) w wariancie dla osobników wrażliwych  równoważna w składzie  z Royal Canin  

b) o granulacji charakterystycznej dla dorosłych kotów.  

c) Opakowania 8-10 kg z kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia 

Karma mokra wysokiej jakości, pełnoporcjowa   dla kotów dorosłych: 

 

Szczegółowe wymagania 

 

a) z foremnymi  kawałkami  mięsa w sosie , bez formy pasztetu/  kurczak, wołowina, 

jagnięcina / równoważna w składzie z karmą Winston. 

b) 300 kg karmy mokrej w postaci puszek o wadze 400-800 g. 

c) 100 kg karmy pakowane w saszetki lub tacki o wadze od 90-110g. 

d) Opakowania z kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia.  

 

Szczegóły dostawy: 

Dostawca dostarcza towar do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu na koszt 

własny. Częstotliwość dostaw minimum 6 razy w roku w terminie i ilościach uzgodnionych z 

Zamawiającym doraźnie z długoterminową datą przydatności do spożycia. Jakość dostarczanych 

produktów przyjmowana, pod kontrolą przedstawiciela Zamawiającego. 

 

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

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10%. 

Kod CPV:   

 15713000-9 Karma dla zwierząt domowych 

 

Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość 

realizowanych dostaw do 10 % ilości zamówionego asortymentu. 

 

Część 2 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pokarmu dla ryb w ilości: 

 

250 l   – płatków dla ryb akwariowych 

  69 kg – karma mrożonych dla ryb akwariowych 

  48 kg – granulatu dla ryb akwariowych 

    2 l    - gamarusa suszonego 

    1 kg – artemii -jaja 

 

Płatki dla ryb: 

Szczegółowe wymagania 

 

a) Płatki dostarczane w wiadrach o pojemności 20-21 litrów,  

b) opakowania nie mogą być uszkodzone, zamknięte fabrycznie,  



c) termin ważności kilkumiesięczny (minimum 8 miesięcy),   

d) Super vit mix (208 litrów) skład: białko sur. 48%, tłuszcz 8%, włókno 3,5% 

e) Spirulina 6% (42 litrów) 

f) Artemia (jaja) w opakowaniach 0,5-1 kg 

 

Karma mrożona dla ryb akwariowych: 

Szczegółowe wymagania 

a) Karma mrożona w opakowaniach 100-150 gramowych, 

b)  opakowania nie mogą być uszkodzone,  

c) karma powinna mieć właściwą dla siebie barwę 

d) ochotka  (15 kg) 

e) mysis (7 kg) 

f) kryl (7 kg) 

g) artemia (7 kg) 

h) wodzień (18 kg) 

i) stynka (15 kg)  w opakowaniach po 70 lub 100g. 

 

Granulat dla ryb: 

Szczegółowe wymagania 

 

a) granulat niepływający dla ryb akwariowych (48 kg) , 

  w opakowaniach 0,5-1 kg, 

  opakowania nie mogą być uszkodzone,  

 karma nie może być zanieczyszczona, zbrylona lub zapleśniała, 

 granulat o frakcji M-8kg/ „ 0”- 5kg/ „2”- 5kg/ „5”- 15kg/  „6”- 15kg 

  

Szczegóły dostawy: 

Dostawca dostarcza towar do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu na koszt 

własny do godz. 12.00. Częstotliwość dostaw przez cały rok, minimum raz na kwartał, w  terminie i 

ilościach uzgodnionych z Zamawiającym doraźnie. Jakość dostarczanego produktu przyjmowana, 

pod kontrolą przedstawiciela Zamawiającego. 

 

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

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10%. 

Kod CPV:   

15711000-5 Karma dla ryb 

Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i 

powiększyć ilość realizowanych dostaw do 10 % ilości zamówionego asortymentu. 

 

Część 3 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa karmy dla ptaków w ilości: 

 

       30 kg – granulat dla ptaków owadożernych 

       80 kg  - granulat dla ptaków owocożernych    

     700 kg -  mieszanka ziaren dla papug 



       20 kg – karma dla Lorys 

     87,5 kg – mieszanka dla ar, kakadu oraz konur 

        75 kg – mieszanka orzechowa dla dużych papug 

          6 kg – mieszanka do gotowania dla papug 

          2 kg – suplement diety z witaminą E oraz BIO ( 1+1) 

         60 kg – mieszanka dzikich nasion dla ptaków 

        1,5 kg -  pyłek kwiatowy dla papug 

           8 kg – pokarm dla lorys 

 

 

Granulat dla ptaków owadożernych:   

Szczegółowe wymagania 

 
a) granulat równoważny  w składzie  dla  Orlux Insect Patee Premium,  

b) o wielkości granulacji 2-5 mm, 

c) opakowanie 5 – 6 kg  z kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia, 

d) granulat o składzie: suszone insekty  (50%) takie jak: mrówcze jaja, meksykańskie larwy, 

muchy " Conchae ", krewetki, drobne małże i skorupiaki. Produkty piekarnicze, oleje i 

tłuszcze, ekstrakt białka roślinnego, naturalny miód, , minerały, aminokwasy, witaminy. 

 

Granulat dla ptaków owocożernych:   
Szczegółowe wymagania 

 
a) granulat równoważny  w składzie  dla Nutri Bird T-16, 

b) o wielkości granulacji 5 mm, 

c) opakowanie 10 – 11 kg  z kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia, 

d) granulat o składzie: zboża, nasiona, owoce (min. 10 % owoce świeże), warzywne ekstrakty 

proteinowe , produkty pochodzenia warzywnego, cukry, minerały, L-Lizyna, metionina, 

ekstrakt Yucca schidigera, Frukto-oligosacharydy, witaminy, pierwiastki śladowe. 

Wszystkie składniki połączone w jednolite granulki, 

e) dodatki (w 1kg granulatu) witaminy, prowitaminy i substancje chemiczne o podobnym 

działaniu: np. :  Florastimul. 

 

Mieszanka ziaren dla papug:   
Szczegółowe wymagania 

 
a) mieszanka równoważna  w składzie  dla  Deli Nature Mieszanka hodowlana dla dużych 

papug nr 62, 

b) opakowanie 15 kg  z kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia, 

c)  c )   mieszanka o składzie: słonecznik pasiak 20%, słonecznik biały 10%, kardi 10%, gryka  

14%, konopie 10%, pszenica 2.5%, owies 10%, ryż paddy 4%, białe sorgo 2%, czerwone 



sorgo 2%, kanar 5%, białe proso 5%, siemię lniane 2%, pestki dyni 1%, orzechy cedrowe 

2.5% , witaminy, minerały. 

Karma dla Lorys: 

a) pokarm równoważny w składzie dla Orlux Tropical Patee/ Versele Laga, 

b) o dowolnej granulacji, 

c) opakowania 5-6 kg z kilkumiesięcznym terminem ważności, 

d) kompletny pokarm dla ptaków owocożernych zawierający : jagody, morele, jabłka i 

ananasy, pokarm nasączony naturalnym miodem w celu zapewnienia wysokiego poziomu 

wartości odżywczej i przyswajania. Posiadający obniżoną wartość żelaza< 70 ppm. 

e) Karma o składzie: owoce, warzywne ekstrakty białkowe, oleje, tłuszcze, produkty 

przemysłu piekarskiego, miód, cukry, minerały, FOS, MOS, algi. Analiza chemiczna: 

bialko surowe 15%, tłuszcz surowy 15%, włókno surowe 2,5%, popiół surowy 5,5 %wapń 

1,2 %, fosfor 0,6%, lizyna 0,7%, metionina 0,25%, cystyna 0,3%, treonina 0,5% i tryptofan 

0,1%. 

 

Mieszanka ziaren dla Ar, Kakadu Palmowych oraz Konur:   
Szczegółowe wymagania 

 
a) mieszanka równoważna  w składzie  dla  Deli Nature, 

b) opakowanie 10-15 kg  z kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia, 

c )   mieszanka o składzie: słonecznik czarny, paskowany i biały, krokosz, sorgo białe, gryka, 

kukurydza preparowana, nasiona dyni, orzechy cedrowe i brazylijskie, pszenica , pszenica 

preparowana, łuskane orzeszki ziemne, grit, owoce dzikiej róży, ryż niełuskany, owies łuskany, 

marchewka, orzechy włoskie, ostropest plamisty, owoce jarzębiny, banan, papaja, papryczki 

chili. 

Mieszanka do gotowania dla papug:   
Szczegółowe wymagania 

 
a) mieszanka równoważna  w składzie  dla  Versele Laga Diner Mix - Papugi, 

b) opakowanie 1-1,5 kg  z kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia, 

c) mieszanka do gotowania z różnorodnych ziaren i nasion wzbogacona o liczne wysoko 

proteinowe rośliny strączkowe, będące źródłem aminokwasów. 

Suplement diety - witamina E dla papug:   
Szczegółowe wymagania 

 
a) produkt  równoważny  w składzie  dla  Nektonu E firmy Nekton, 

b) opakowanie 0,35-0,45 kg  z kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia, 

c) witamina E w proszku dla ptaków i ssaków zawierająca wysokoprocentowy koncentrat 

witaminy E-tokoferolu, zwiększający płodność. 

Suplement diety – preparat BIO dla papug:   
Szczegółowe wymagania 



 
a) produkt  równoważny  w składzie  dla  Gunter Enderle  firmy Nekton, 

b) opakowanie 0,35-0,45 kg  z kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia, 

c) preparat wzbogacony w proteiny zapewniający prawidłowy wzrost piór. Zawiera 

argininę. 

Pokarm dla lorys: 

Szczegółowe wymagania: 

 

a) produkt równoważny z preparatem CeDe Premium firmy Lorifood, 

b) opakowanie 0,5 – 1 kg 

c) zawiera lekkostrawne pożywienie z wysokojakościowymi białkami roślinnymi, witaminy. 

 

Mieszanka dzikich nasion dla ptaków 
Szczegółowe wymagania: 

 

a) produkt równoważny z pokarmem firmy Deli Natura nr 94 – Dzikie nasiona, 

b) opakowania 10-15 kg z kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia, 

c) o składzie: nasiona traw, koniczyny, cebuli, rzeżuchy, rzodkiewki, prosa, szpinaku, rzepiku, 

inne dzikie nasiona. 

 

Mieszanka orzechowa dla papug:   
Szczegółowe wymagania 

 
a) mieszanka równoważna  w składzie  dla  Deli Nature Mieszanka orzechowa dla o 

dużych papug nr 60, 

b) opakowanie 10-15 kg  z kilkumiesięcznym terminem przydatności do spożycia, 

c)  mieszanka o składzie: owies, konopie, mungo, sorgo extra, kardi, gryka-kasza, 

owies nagi, jęczmień, ryż Paddy, biały słonecznik, paskowany słonecznik, pszenica, 

orzeszki ziemne, orzeszki łuskane, pestki dyni, orzeszki cedrowe. 

Pyłek kwiatowy: 
Szczegółowe wymagania: 

 
a) produkt równoważny z produktem firmy Just-And, 

b) opakowania 0,25-0,30 kg z długim okresem przydatności do spożycia, 

c) o składzie: białko -22g, tłuszcz – 12 g, cukry – 34 g, prowitamina A, witamina E, 

witamina C, ryboflawina , witamina B6, biotyna, kwas nikotynowy, kwas patotenowy, 

kwas foliowy, wapń, żelazo, magnez,i cynk. 

 

Szczegóły dostawy: 

Dostawca dostarcza towar do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu na koszt 

własny do godz.12.00. Częstotliwość dostaw 6 razy w roku , w terminie i ilościach uzgodnionych z 

Zamawiającym doraźnie. Jakość dostarczanego produktu przyjmowana, pod kontrolą 

przedstawiciela Zamawiającego. 

 

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



Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10%. 

Kod CPV: 15710000-8 

 Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i 

powiększyć ilość realizowanych dostaw do 10 % ilości zamówionego asortymentu. 

 

Część 4 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa słomy belowanej i siana w ilości: 

 

10 000 kg – słomy belowanej w kostkach 

28 000 kg – siana belowanego w kostkach 

 

Słoma belowana:   

 

Szczegółowe wymagania 

 
a) pochodzić z terenów czystych ekologicznie i odpowiadać I klasie jakości, 

b) musi być prawidłowo wysuszona, o odpowiedniej barwie (żółtej), o aromatycznym, 

przyjemnym zapachu ( niedopuszczalny zapach zgniły, stęchły,  ziemisty) 

c) pozbawiona zanieczyszczeń (piasek, ziemia itp.) 

d) jednorazowa dostawa w ilości około 4000 kg.  

 

Siano belowane: 

 
Szczegółowe wymagania 

 
a) pochodzić z terenów czystych ekologicznie i odpowiadać I klasie jakości,  

b) musi być prawidłowo wysuszone,  

c) w fazie kłoszenia przed kwitnieniem,  

d) o odpowiedniej barwie (zielonej, blado-zielonej), 

e) pozbawione zanieczyszczeń (piasek, ziemia itp.),  

f) o aromatycznym, przyjemnym zapachu (niedopuszczalny zapach zgniły, stęchły, ziemisty), 

g) jednorazowa dostawa w ilości około 4000 kg.  

 
Szczegóły dostawy: 

Dostawca dostarcza i rozładowuje towar do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu 

na koszt własny. Częstotliwość dostaw minimum 8 razy w roku w terminie i ilościach 

uzgodnionych z Zamawiającym doraźnie do godz. 12.00 ustalonego dnia. Jakość dostarczanych 

produktów przyjmowana, pod kontrolą przedstawiciela Zamawiającego. 

 

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

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5%. 

Kod CPV:   

03114000-3 Słoma i siano 

Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i 

powiększyć ilość realizowanych dostaw do 10 % ilości zamówionego asortymentu. 

 

 


