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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – cz. I 
Dostawa ryb morskich mrożonych 

 

1. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 

• Główny kod CPV: 5220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe 
mięso ryb 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb morskich w ilości: 
a) 4500 kg – Szproty mrożonej 
b) 1750 kg -  Śledzia mrożonego techniką kriogeniczną ( ciekłym 

azotem) 
3. Szczegółowe wymagania 

Ryby muszą być: 
a) mrożone, z głową i wnętrznościami, wielkość od 10 - 18 cm 
b) kolorem charakterystycznym dla mrożonych szprot i śledzi, 
c) śledzie mrożone metodą kriogeniczną (ciekłym azotem), powodującym, 
że każda sztuka w opakowaniu jest łatwo oddzielająca się od 
pozostałych. 

4. Szczegóły dostawy: 
a) Dostawca dostarcza towar w opakowaniach papierowych lub 

plastikowych po 10 - 20 kg do siedziby Zamawiającego własnym 
środkiem transportu na koszt własny do godz. 12.00. Częstotliwość 
dostaw 8 – 9  w ciągu roku, w terminie i ilościach uzgodnionych z 
Zamawiającym doraźnie. Zamawiający będzie określał na bieżąco 
zapotrzebowanie na ryby. Jakość dostarczanego produktu 
przyjmowana, pod kontrolą przedstawiciela Zamawiającego. 

b) 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 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, telefonicznie. 

f) Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 3 dni roboczych 
(rozumianych jako dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 
sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od dnia złożenia 
zamówienia. Zamawiający przewiduje także w sytuacjach awaryjnych tryb pilny 
maksymalnie 5 razy w ciągu roku, 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 Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. 
Konstantynowskiej 8/10, własnym transportem wraz z rozładunkiem i 
wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego ( rampa 
magazynu lub 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 ryb  
 

1. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 
Główny kod CPV: 03311000-2 Ryby  

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb słodkowodnych w ilości: 
a) 600 kg – tołpyga świeża, 
b) 100kg – leszcz świeży, 
c) 600kg – karp świeży, 
d) 1.800 kg – mieszanka 1 różnorodno gatunkowo (preferowane gatunki: 

płoć, jaź, krąp, karaś, kiełb)  
3. Szczegółowe wymagania 

 Ryby słodkowodne muszą być: 
 

a) Muszą być żywe, kształtem, zapachem charakterystycznym dla ryb 
słodkowodnych, 

b) Z głową i wnętrznościami, nie uszkodzone,  

c) preferowana długość około 10-20 cm dla ryb różnych , waga tołpygi, leszcza i 
karpia 1-2 kg, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz 
warunków chowu, hodowli i połowu innych    organizmów żyjących w wodzie 
(Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1559 ze zm.), 

 
4. Szczegóły dostawy: 
a) Dostawca dostarcza towar w opakowaniach papierowych lub plastikowych po 

5-10 kg mieszanka 1, leszcze, tołpygi i karpie pakowane w opakowaniach 1-3 
kg do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu na koszt własny 
do godz. 12.00. Częstotliwość dostaw 1 raz w tygodniu. Zamawiający 
będzie określał na bieżąco zapotrzebowanie na ryby w poszczególnych 
gatunkach. Jakość dostarczanego produktu przyjmowana, pod kontrolą 
przedstawiciela Zamawiającego, 

b) 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 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, telefonicznie. 

f) Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 3 dni roboczych 
(rozumianych jako dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 
sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od dnia złożenia 
zamówienia. Zamawiający przewiduje także w sytuacjach awaryjnych tryb pilny 
maksymalnie 5 razy w ciągu roku, 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 Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. 
Konstantynowskiej 8/10, własnym transportem wraz z rozładunkiem i 
wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego ( rampa 
magazynu lub 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 ryb słodkowodnych 
 

1. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 
Główny kod CPV: 03311000-2 Ryby  

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb słodkowodnych w ilości: 
2.400 kg – mieszanka 2 różnorodno gatunkowo (preferowane gatunki: 
płoć, jaź, krąp, karaś, kiełb), 

3. Szczegółowe wymagania 
 Ryby słodkowodne muszą być: 
 

a) Muszą być świeże, niemrożone, kształtem i zapachem charakterystycznym dla 
ryb słodkowodnych, 

b) Z głową i wnętrznościami, nie uszkodzone,  

c) preferowana długość około 15-20 cm dla ryb różnych , zgodnie z zasadami 
określonymi w Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 
listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i 
połowu innych    organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 
1559 ze zm.). 
 

4. Szczegóły dostawy: 
a) Dostawca dostarcza towar w opakowaniach papierowych lub plastikowych 

pakowanych po 10-20 kg do siedziby Zamawiającego własnym środkiem 
transportu na koszt własny do godz. 12.00. Częstotliwość dostaw- 1 raz w 
miesiącu , minimum 12 razy w ciągu roku, w terminie i ilościach uzgodnionych 
z Zamawiającym doraźnie. Zamawiający będzie określał na bieżąco 
zapotrzebowanie na ryby w poszczególnych gatunkach. Jakość 
dostarczanego produktu przyjmowana, pod kontrolą przedstawiciela 
Zamawiającego, 

b) 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 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, telefonicznie. 

f) Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 3 dni roboczych 
(rozumianych jako dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 
sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od dnia złożenia 
zamówienia. Zamawiający przewiduje także w sytuacjach awaryjnych tryb pilny 
maksymalnie 5 razy w ciągu roku, 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 Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. 
Konstantynowskiej 8/10, własnym transportem wraz z rozładunkiem i 
wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego ( rampa 
magazynu lub chłodnia bez wnoszenia na piętra), na własny koszt, bez 
obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 


