
Ogłoszenie o przetargu 
ZOO Wrocław sp. z o.o.  
ul. Wróblewskiego 1-5  

51-618 Wrocław  

woj. dolnośląskie  

Osoba upoważniona do kontaktów:  

Jerzy Dobrowolski 

tel. (0-71) 348-30-24 w. 115   tel. kom. 512 521 080 

faks (0-71) 348-37-68  

e-mail: zamowienia@zoo.wroc.pl  

Rodzaj zamówienia: dostawy 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

W załączeniu: 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 Formularz z załącznikami do SIWZ 
 

 

Określenie przedmiotu zamówienia 

Dostawy żywności  dla zwierząt (jabłka, marchew,  mięso wołowe, gryzonie i ptaki 
karmowe, owady karmowe, granulaty, owoce egzotyczne, ryby) 
 
Część I -  Dostawy jabłek (CPV: 03222321-9 – Jabłka): 

 Nazwa                                         Ilość    Okresy dostaw  
PAKIET 1a Jabłka        24.000 kg  01.09.2014  – 28.02.2015  
PAKIET 1b Jabłka  zimowe      30.000 kg  01.03.2015  – 31.08.2015  
 
Jabłka powinny być: 

 świeże, 

 bez oznak uszkodzenia, 

 bez oznak psucia, 

 nie zaparzone 

 posiadać charakterystyczny kształt, barwę, zapach i smak. 

 nie zawierać środków chemicznych, a maksymalnie do dopuszczalnej ich ilości, zgodnie z 
Polską Normą i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 801 
z późn. zm.) w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków 
ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni. 

Wszystkie owoce powinny być dojrzałe.  
Nie mają znaczenia odmiany poszczególnych gatunków jabłek, pod warunkiem, że są one trwałe w 
przechowywaniu. 
 
Część II -  Dostawy marchwi (CPV: 03221112-4  -  Marchew)   

Nazwa                                           Ilość       Okresy dostaw  
PAKIET  2a Marchew konsumpcyjna   10.000 kg 01.09.2014  - 31.12.2014  
PAKIET  2b Marchew pastewna gruba   13.000 kg 01.09.2014  - 31.12.2014  
PAKIET  2c Marchew pastewna drobna   13.000 kg 01.09.2014  - 31.12.2014  
PAKIET  2d Marchew kopcowa konsumpcyjna   10.000 kg 01.01.2015  - 31.03.2015  
PAKIET  2e Marchew kopcowa pastewna gruba   13.000 kg 01.01.2015  - 31.03.2015  
PAKIET  2f Marchew kopcowa pastewna drobna   13.000 kg 01.01.2015  - 31.03.2015  
PAKIET  2g Marchew chłodnicza konsumpcyjna     8.000 kg 01.04.2015  - 30.06.2015  
PAKIET  2h Marchew chłodnicza pastewna gruba   11.500 kg 01.04.2015  - 30.06.2015  
PAKIET 2i Marchew chłodnicza pastewna drobna   11.500 kg 01.04.2015  - 30.06.2015  
PAKIET  2j Marchew wczesna konsumpcyjna      7.000 kg 01.07.2015  - 31.08.2015  
PAKIET  2k Marchew wczesna pastewna gruba      6.000 kg 01.07.2015  - 31.08.2015  
PAKIET  2l Marchew wczesna pastewna drobna        6.000 kg 01.07.2015  - 31.08.2015  

mailto:zamowienia@zoo.wroc.pl


 
Wszystkie rodzaje marchwi powinny spełniać następujące warunki: 

 Nie zawierać środków chemicznych, a maksymalnie do dopuszczalnej ich ilości, zgodnie z 
Polską Normą i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 801 
z późn. zm.) w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków 
ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni. 

 Posiadać charakterystyczny kształt, barwę, zapach i smak, 

 Być myte, czyste, 

 Być workowane 
Nie mają znaczenia odmiany marchwi. 
 
Część III -  Dostawy mięsa wołowego (CPV: 15110000-2  -  Mięso)     

Nazwa                                        Ilość  Okresy dostaw  
PAKIET 3 Mięso wołowe krojone bez kości   2.000 kg 01.09.2014  – 31.08.2015  
  Ćwierci wołowe    10.000 kg 01.09.2014  – 31.08.2015  
  Ćwierci z młodego bydła (cielaki)   1.000 kg 01.09.2014  – 31.08.2015  
 
Ćwierci wołowe mają być z krów dorosłych, bez kręgosłupów. Mięso powinno być chude (nie 
otłuszczone). Mięso  powinno być świeże i dostarczane w stanie wychłodzonym. 
Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot umowy został poddany wymaganym badaniom weterynaryjnym. 
 
Część IV -  Dostawy drobnych żywych i mrożonych zwierząt (CPV: 03142000-8 - Produkty 
zwierzęce):       

PAKIET 4a   Dostawy gryzoni i ptaków 
     Nazwa                                    Ilość                   Okresy dostaw  
myszy żywe             24.000 szt.  01.09.2014  – 31.08.2015  
myszy mrożone            24.000 szt.  01.09.2014  – 31.08.2015  
szczury przylądkowe żywe                  1.000 szt.       01.09.2014  – 31.08.2015  
szczury przylądkowe mrożone              1.600 szt.        01.09.2014  – 31.08.2015  
szczury laboratoryjne żywe                   500 szt.        01.09.2014  – 31.08.2015  
szczury laboratoryjne mrożone              1.400 szt.        01.09.2014  – 31.08.2015  
świnki morskie żywe                   800 szt.        01.09.2014  – 31.08.2015  
świnki morskie mrożone               1.800 szt.        01.09.2014  – 31.08.2015  
chomiki żywe         500 szt.       01.09.2014  – 31.08.2015  
chomiki mrożone                2.000 szt.       01.09.2014  – 31.08.2015  
koszatniczki żywe           400 szt.        01.09.2014  – 31.08.2015  
koszatniczki mrożone                    1.200 szt.        01.09.2014  – 31.08.2015  
myszoskoczki żywe       400 szt.        01.09.2014  – 31.08.2015  
noworodki mysie żywe               5.000 szt     01.09.2014  – 31.08.2015  
przepiórki dorosłe mrożone                   1.000 szt.        01.09.2014  – 31.08.2015  
pisklęta przepiórek żywe     520 szt.        01.09.2014  – 31.08.2015  
 
Zwierzęta powinny spełniać następujące warunki: 

 Myszy dorosłe (waga ok. 20 – 25 g) 

 Szczury przylądkowe – Mastomys coucha  (waga ok. 100 g + 20 g) 

 Szczury laboratoryjne duże (waga ok. 250 – 300 g) 

 Świnki morskie dorosłe (waga ok. 800 – 1200 g) 

 Chomiki (waga ok. 25 – 85 g) 

 Koszatniczki (waga ok. 180 – 220 g) 

 Myszoskoczki (waga ok. 100 + 10 g) 

 Noworodki mysie (waga ok. 2 – 5 g) 

 Pisklęta przepiórek (wiek 8 – 14 dni) 

 Wszystkie zwierzęta powinny być zdrowe 

 Dostawca winien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na 
pozyskiwaniu materiału kategorii 2, tj. uśmiercaniu w drodze gazowania dwutlenkiem węgla 
hodowanych zwierząt, magazynowaniu, transportowaniu oraz wprowadzaniu tego materiału do 
obrotu z przeznaczeniem na karmę dla zwierząt. 

 Dostawca winien dostarczać przy każdej dostawie dokument handlowy na przewóz produktów 
zwierzęcych kategorii 2. 
 



PAKIET 4b   Dostawy owadów karmowych  
Nazwa                                              Ilość        Okresy dostaw  

  mącznik     800 litrów  01.09.2014  – 31.08.2015  
         drewniak              440 litrów  01.09.2014  – 31.08.2015  
         świerszcze dorosłe             360 litrów  01.09.2014  – 31.08.2015  
         świerszcze drobne             160 litrów  01.09.2014  – 31.08.2015  
         szarańcza dorosła        30.000 sztuk  01.09.2014  – 31.08.2015  
         szarańcza młoda        11.600 sztuk  01.09.2014  – 31.08.2015  
         muszka owocowa             240 opak.  01.09.2014  – 31.08.2015  
         żuk hawajski                50 opak.  01.09.2014  – 31.08.2015  
         skoczogonki                50 opak.  01.09.2014  – 31.08.2015  
 
Wymienione wyżej rodzaje owadów powinny spełniać następujące warunki: 

 Powinny być żywe. 

 Powinny być zdrowe. 

 Powinny być odpowiedniej wielkości. 
 
Część V -  Dostawy granulatów żywnościowych dla zwierząt (CPV: 15700000-5 Pasza dla zwierząt):       

PAKIET 5a   Dostawy granulatów standartowych 
 Nazwa                                       Ilość   Okresy dostaw  
Granulat dla jeleni        18.000 kg  01.09.2014  – 31.08.2015  
Granulat dla koni        10.600 kg  01.09.2014  – 31.08.2015  
Granulat dla żubrów               7.000 kg  01.09.2014  – 31.08.2015  
Granulat dla antylop             10.800 kg  01.09.2014  – 31.08.2015  
Granulat dla żyraf          4.100 kg  01.09.2014  – 31.08.2015  
Granulat dla świń (dzików)         4.000 kg  01.09.2014  – 31.08.2015  
Granulat dla królików                 1.500 kg  01.09.2014  – 31.08.2015  
Granulat dla myszy          2.800 kg  01.09.2014  – 31.08.2015  
Granulat dla bażantów                 1.500 kg  01.09.2014  – 31.08.2015  
Granulat dla strusi          2.500 kg  01.09.2014  – 31.08.2015  
Granulat dla ptaków wodnych                6.000 kg  01.09.2014  – 31.08.2015  
Granulat ZOOVIT             400 kg  01.09.2014  – 31.08.2015  
Granulat chrupki dla słoni         3.640 kg  01.09.2014  – 31.08.2015  
 
PAKIET 5b   Dostawy granulatów specjalistycznych 
 Nazwa                                    Ilość   Okresy dostaw  
Granulat bytowy dla flamingów           1.000 kg 01.09.2014  – 31.08.2015  
Granulat dla reniferów                      3.250 kg 01.09.2014  – 31.08.2015  
Granulat MAZURI dla okapi           1.300 kg 01.09.2014  – 31.08.2015  
Granulat  dieta  ZOO A                      3.000 kg 01.09.2014  – 31.08.2015  
Granulat BOSKOS            2.050 kg 01.09.2014  – 31.08.2015  
 
PAKIET 5c   Dostawy granulatów z lucerny 
 Nazwa                                         Ilość   Okresy dostaw  
Granulat z lucerny          3.350 kg  01.09.2014  – 31.08.2015  
 
PAKIET 5d   Dostawy granulatów z trawy 
 Nazwa                                           Ilość   Okresy dostaw  
Granulat z trawy          15.000 kg  01.09.2014  – 31.08.2015  
 
Wymienione wyżej granulaty powinny spełniać następujące warunki:  

-   Granulaty produkcji krajowej powinny spełniać wymagania następujących norm: 

 PN-EN ISO 4833:2004 + Ap1:2005  (Ogólna liczba drobnoustrojów w 1 g) 

 PN-EN ISO 6579:2003 (Pałeczki z rodzaju Salmonella w 25 g) 

 PN-R-64791:1994 (Beztlenowe laseczki przetrwalnikujące w 0,0001 g) 

 PN-R-64791:1994 (Inne drobnoustroje powodujące choroby lub upadki u zwierząt: 
chorobotwórcze laseczki z rodzaju Clostridium w 0,1 g) 

 PN-EN ISO 6888-2:2001 + A1:2004  (Gronkowce chorobotwórcze powyżej 1,0x10
4
 jtk/g*) 

 PN-R-64791:1994 (Paciorkowce hemolizujące w 0,1 g) 

 PN-R-64791:1994 (Laseczki wąglika w 0,1 g) 



 PN-ISO 7954:1999 (Ogólna liczba grzybów w 1g) 
-   Badania granulatów produkcji krajowej winny być wykonywane okresowo  w Zakładzie Higieny 

Weterynaryjnej – Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz. 
-   Granulaty produkcji zagranicznej powinny spełniać wymagania norm równoważnych, 

obowiązujących w Unii Europejskiej. 
 
Część VI -  Dostawy owoców egzotycznych (CPV: 03222110-7 Owoce tropikalne):       

PAKIET 6   Dostawy owoców egzotycznych 
 Nazwa                                    Ilość   Okresy dostaw  
Pomarańcze             5.400 kg 01.09.2014  – 31.08.2015  
Banany                 5.650 kg 01.09.2014  – 31.08.2015  
Awokado                       3.250 sztuk 01.09.2014  – 31.08.2015  
Melon              3.350 sztuk 01.09.2014  – 31.08.2015  
Mango                  3.550 sztuk 01.09.2014  – 31.08.2015  
Winogrona                       2.080 kg 01.09.2014  – 31.08.2015  
 
Owoce powinny być: 

 świeże, 

 bez oznak uszkodzenia, 

 bez oznak psucia, 

 nie zaparzone 

 posiadać charakterystyczny kształt, barwę, zapach i smak. 

 nie zawierać środków chemicznych, a maksymalnie do dopuszczalnej ich ilości, zgodnie z 
Polską Normą i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 801 
z późn. zm.) w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków 
ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni. 

 
Część VII -  Dostawy ryb (CPV:  03310000-5 Ryby, skorupiaki i produkty wodne) 

PAKIET 7   Dostawy ryb 
 Nazwa                                    Ilość   Okresy dostaw  
Śledź drobny cały (15-20 cm) mrożony   18.000 kg 01.09.2014  – 31.08.2015  
Śledź duży cały, mrożony     3.600 kg 01.09.2014  – 31.08.2015  
Makrela mrożona - tusze          3.600 kg 01.09.2014  – 31.08.2015  
Szprotka mrożona             6.000 kg 01.09.2014  – 31.08.2015  
Płoć                  6.000 kg 01.09.2014  – 31.08.2015  
Mięso z łososia surowe (ścinki)                        780 kg 01.09.2014  – 31.08.2015  
Narybek żywy mix              62.400 szt. 01.09.2014  – 31.08.2015  

 
Ryby powinny spełniać następujące warunki: 

 Śledź drobny cały (15-20 cm), mrożony pojedynczo (nie glazurowany) 

 Śledź duży cały, makrela, szprotka - mrożone, dostarczane w taflach 

 Mięso z łososia surowe (ścinki)  -  mrożone, dostarczane w taflach         

 Narybek  żywy mix  (drobne ryby 2 – 5 cm) -  dostarczany w workach po 150 szt., dostawa raz 
w tygodniu po 8 worków (tj. po 1.200 sztuk tygodniowo) 

 Wszystkie dostarczane ryby muszą spełniać ogólne wymagania jakościowe i sanitarne zgodnie 
z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach PN   

 Ryby zamrożone, jak i po rozmrożeniu, muszą wskazywać na to, że są zdrowe (bez widocznych 
oznak chorobowych skóry i mięsa), bez uszkodzeń skóry i tkanki mięsnej, muszą posiadać swoisty, 
charakterystyczny dla danego gatunku zapach (bez zapachów obcych oraz wskazujących na procesy 
psucia się i rozkładu). 

 
Wykonawca będzie dostarczał towar z wybranego pakietu przez cały okres dostaw w częściowych  
partiach na zamówienie telefoniczne lub drogą faksową.  Ilości oraz czas dostaw poszczególnych partii 
 towaru będzie określał Zamawiający w zależności od jego bieżących potrzeb.  Jedynym wyjątkiem od  
tej reguły jest dostawa narybku żywego mix, który dostarczany będzie sukcesywnie raz w  
tygodniu po 1.200 sztuk w każdej dostawie (8 worków po 150 sztuk  w worku). Wykonawca będzie  
dostarczał przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu i na własny koszt do Magazynu  
Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość korygowania ilości  
dostarczanego towaru – zarówno ilości poszczególnych partii towaru, jak i całości zamówienia w  



zależności od potrzeb ZOO Wrocław.  Jakość dostaw będzie sprawdzana przy odbiorze. 
Zamawiający nie żąda wpłaty wadium. 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia 

Przedmiot zamówienia, tj. dostawy żywności, realizowane będą sukcesywnie w okresie 01.09.2014  do 
31.08.2015  r. 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1-3 ustawy w tym: 

o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

o posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,  
o  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  

o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
o nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w SIWZ. 

 

Kryteria oceny ofert 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Jej znaczenie (waga) wynosi więc 100%. Oferty podlegają 
ocenie w zakresie przedstawionego powyżej kryterium wg następujących zasad: 

 kryterium będzie punktowane w skali od 0 do 100 punktów;  

 maksymalną ilość punktów dostanie oferta o najniższej cenie;  

 pozostałym ofertom zostaną przydzielone punkty proporcjonalnie mniejsze, zgodnie ze wzorem:  
(<Cena oferty o najniższej cenie> / <Cena oferty badanej>) x MP 
MP -- maksymalna ilość punktów. 

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów, tzn. ofertę, która zawiera 
najniższą wartość brutto całości zamówienia. 

 

Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami SIWZ, należy złożyć do dnia 05.08.2014 r. godz. 10:00 w 
Sekretariacie ZOO Wrocław sp. z o.o., przy ul. Wróblewskiego 1-5. 

 

Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: ZOO Wrocław sp. z o.o., przy 
ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, Budynek Administracyjny, sala konferencyjna, dnia  
05.08.2014 r. o godz. 10:30 

 

Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

Informacje o umowie ramowej, ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 
oraz aukcji elektronicznej 

Nie przewiduje się. 

 


