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Opis przedmiotu zamówienia na dostawę  siana z lucerny  dla zwierząt w Miejskim 
Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. 

 
Część ogólna dotycząca części  

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy żywności dla zwierząt.  

2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych.  
Za produkt „równoważny” Zamawiający uzna produkt, który będzie posiadał co naj-
mniej takie cechy jakościowe, skład surowcowy/wartości odżywcze, konsystencję, za-
pach, smak i barwę jak produkty opisane poniżej w tabelach zamieszczonych w opi-
sach szczegółowych poszczególnych części zamówienia.   

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

4. Dostawy odbywać się będą etapami, w terminach uzgodnionych  
z Zamawiającym, w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia  
2021 r. Zamówienia będą przekazywane sukcesywnie – w zależności od potrzeb zgło-
szonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o.. Sposób składania zamó-
wienia:, drogą elektroniczną, telefonicznie. 

5. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 3 dni roboczych (rozumianych jako 
dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawo-
wo wolnych od pracy), licząc od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający przewiduje 
także w sytuacjach awaryjnych tryb pilny maksymalnie 1 raz w ciągu roku, gdzie termin 
realizacji zamówienia nie może przekroczyć 1 dnia roboczego, licząc od dnia złożenia 
zamówienia. 

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

7. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia  
do siedziby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Konstanty-
nowskiej 8/10, własnym transportem wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomiesz-
czeń wskazanych przez Zamawiającego ( rampa magazynu lub chłodnia bez wnosze-
nia na piętra), na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatko-
wymi kosztami.  

 
 

CPV : 

03117000-4 – Rośliny używane w branżach specjalnych 

03114200-5 - Siano 



Przedmiotem zamówienia jest dostawa siana z lucerny w ilości: 

10 000 kg – siana z lucerny 

 

Szczegółowe wymagania: 
 

Siano z lucerny w kostkach; waga 10-12 kg. Kostki suche w całej objętości, wilgotność nie 
przekraczająca 15%. Siano z lucerny zbierane z łąk położonych z dala od ciągów 
komunikacyjnych, koszone tuż przed kwitnieniem lub na początku kwitnienia, 
nieprzerośnięte, pozbawione obcych zapachów, odpowiednio wysuszone. Powinno 
odpowiadać I klasie jakości. 
Niedopuszczalne wady: 
Stwierdzenie w ocenie organoleptycznej siana jednej lub wielu z następujących cech towaru:  
- twarde zdrewniałe łodygi, 
- kolor żółty lub brązowy,  
- wyługowanie deszczami,  
- stęchłe, zapleśniałe (występowanie zarodników i zapachu pleśni). 
- obecność zanieczyszczeń (np. gleba, słoma, kamienie, kurz, drewno, śmieci)  
- obecność roślin szkodliwych. 
 
Dostawa siana z lucerny z uprawy ekologicznej z terenów Natura 2000. 
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca wskaże miejsca pochodzenia siana z lucerny, 
które Zamawiający będzie mógł poddać ocenie agrotechnicznej. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań/analiz laboratoryjnych w przy-
padku podejrzenia złej jakości pasz (badania mikrobiologiczne, badania fizykochemiczne, 
m.in. enzymy marketowe jakości, mykotoksyny, metale ciężkie, dioksyny, furany, PCB, anty-
biotyki, pozostałości pestycydów; szkodniki i ich pozostałości): Rozporządzenie (WE) Nr 
396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślin-
nego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. 
U. L 70 z 16.03.2005, s 1 z ze. zm.), Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 
grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w 
środkach spożywczych (Dz. U. L 364 z 20.12.2006, s 5 ze zm.). W przypadku wyników nie-
korzystnych, ponadnormatywnych, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pokrycia kosz-
tów badań/analiz. 
Przewidywany termin dostaw siana z lucerny od lipca do grudnia. 
 
Szczegóły dostawy:  
 
a) Dostawca dostarcza i rozładowuje towar do siedziby Zamawiającego własnym środkiem 
transportu na koszt własny. Częstotliwość dostaw w terminie i ilościach uzgodnionych z 
Zamawiającym doraźnie do godz. 12:00 ustalonego dnia, ale nie mniej niż 4 dostawy w ciągu 
roku. Jakość dostarczanych produktów przyjmowana, pod kontrolą przedstawiciela 
Zamawiającego. 
b) Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powięk-
szyć ilość realizowanych dostawy do 10 % wartości umowy, 
c) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 %. 
 


