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1. ZAMAWIAJĄCY 

 

Ogród Zoologiczny w Poznaniu 

Kaprala Wojtka 3 

61-063  Poznań 

www.zoo.poznan.pl 

Email: sekretariat@zoo.poznan.pl 

 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Rodzaj zamówienia: Dostawy  

 

Rodzaj produktu ILOŚĆ 

1. Granulat dla flamingów (spoczynkowa)  

Wymagania Zamawiającego: 

– wielkość pojedynczej granulki – średnica 3.2 mm, 

– skład: śruty zbożowe, śruty białkowe, śruty lniane, suszone listki z lucerny, mąka i otręby 
zbożowe, sól pastewna, kreda pastewna, fosforan monocal, mieszanki witaminowe i 
mineralne, pierwiastki śladowe oraz barwniki, 

– zawartość: energia 12.1 MJ; białko sur.; tłuszcz sur. włókno sur.; wapń; fosfor; sód; potas; 
magnez; żelazo; miedź; mangan; cynk; kobalt; jod; selen; witaminy; A, D3, E, C, K, B1, B2, 
B6, B12; kwas foliowy; kwas pantotenowy; cholina; biotyna; canthaxanthin, 

– granulki nie mogą unosić się na wodzie. 

700 kg 

2. Granulat dla strusi  

Wymagania Zamawiającego: 

– wielkość pojedynczej granulki – średnica 5mm, 

– skład: śruty zbożowe, śruty białkowe, mąka i otręby zbożowe, susz z lucerny i traw, 
melasa, premiks  mineralny i witaminowy, 

zawartość: energia 10.4 MJ; białko sur.; popiół; tłuszcz sur.; włókno sur.; wapń 

2.500 kg 

3. Granulat  dla jeleniowatych - 1 

Wymagania Zamawiającego: 

– wielkość pojedynczej granulki: średnica 5 mm, 

– skład: śruty zbożowe, śruty białkowe, mąka i otręby zbożowe, susz z lucerny i trawy, 
melasa, premiks mineralny i witaminowy, zawartość: energia 8.6 MJ; białko sur.; popiół; 
tłuszcz sur.; włókno sur.; wapń 

3.100 kg 

4. Granulat dla jeleniowatych - 2 

Wymagania Zamawiającego: 

- skład: białko surowe: 15%, oleje i tłuszcze 3,5%, mikro i makroelementy 
- witaminy: Wit. A 9.600 iu/kg, wit. D 2.400 iu/kg, wit. E 90 mg/kg 
pszenica, jęczmień, pasza pszenna, kukurydza, mączka sojowa, pasza owsiana, pełnotłusta 
soja, melasa z trzciny cukrowej, pełnotłuste siemię lniane, fosforan dwuwapniowy, 
witamina/mineralna mieszanka, mąka wapienna, sól, chlorek potasu.  
- siarczany 80mg/kg, jodan wapnia 9,5 mg/kg, węglan kobaltu 24mg/kg, tlenek manganu 154 
mg/kg, tlenek cynku 128 mg/kg, selenian sodu 0,66 mg/kg.  

3.100 kg 
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5. Granulat dla koniowatych - 1 

Wymagania Zamawiającego: 

– wielkość pojedynczej granulki – średnica 10 mm, 

– skład: śruty zbożowe, śruty białkowe, mąka i otręby zbożowe, susz z lucerny i traw, siemię 
lniane, melasa, premiks mineralny i witaminowy, 

zawartość: energia 10.0 MJ; białko sur; popiół; tłuszcz sur.; włókno sur.; wapń 

5.500 kg 

6. Granulat dla koniowatych - 2 

Wymagania Zamawiającego: 

- skład: lucerna, pszenica paszowa, pasza owsiana, łuszczona mączka sojowa, pszenica, 
jęczmień, niezmielona pulpa buraczana, pełnotłusta soja, pełnotłuste siemię lniane, fosforan 
wapniowy, chlorek sodu, węglan wapnia, tlenek magnezu, czarna porzeczka, owoc dzikiej 
róży, oregano, granat, buraki cukrowe  
- białko surowe 17,0%: NDF 30%, ADF 16%, skrobia 16%, cukier 5,0% 
- oleje i tłuszcze 4,0%: calcium 1,3%, fosfor 0,65%, soda 0,45%, chlorek 0,85% potas 1,15%, 
magnez 0,3%; 
- mikro i makro elementy: żelazo 200mg/kg, jod 1,4mg/kg, miedź 45mg/kg, magnez 115 mg/kg, 
cynk 135 mg/kg, selen 0,65 mg/kg. 
- Wit. A 10500iu/kg, Wit. D 1300iu/kg, Wit. E 300mg/kg 

5.500 kg 

7. Granulat  dla koniowatych  – 3 

Wymagania Zamawiającego 
Skład: łuski owsa, premix - wysokiej jakości witaminy, minerały i pierwiastki śladowe, 
organiczny Selen  
Zawartość: Białko surowe 10%, Tłuszcz surowy 2,5%, Włókno surowe 17%, Popiół surowy 
8,5%, Cukier 5%, Skrobia 19%, Lizyna 4 (gr/kg), Metionina 1,5 (gr/kg), Witamina A 12000 
(IU/kg), Witamina D3 2000 (IU/kg), Witamina E 150 (mg/kg), Witamina B1, B2, B6, B12, K3 v, 
Biotyna 320 (μg/kg) , Omega-3 1 (gr/kg),  Wapń 1 %, Fosfor 0,44%, Sód 0,4 %, Magnez 0,33 
(gr/kg), Mangan 38 (mg/kg), Miedź 20 (mg/kg), Żelazo 96 (mg/kg), Cynk 96 (mg/kg), Kobalt 0,3 
(mg/kg), Selen organiczny 0,1 (mg/kg), Selen 0,3 (mg/kg), Jod 0,5 (mg/kg)  

2.200 kg 

8. Granulat dla bydła  

Wymagania Zamawiającego: 

– wielkość pojedynczej granulki – średnica 10 mm, 

– skład: śruty zbożowe, śruty białkowe, mąka i otręby zbożowe, premiks mineralny i 
witaminowy, 

zawartość: energia 6.0 MJ; białko sur.; popiół; tłuszcz sur.; włókno sur. wapń. 

7.000 kg 

9. Granulat dla antylop - I 

Wymagania Zamawiającego: 

• wielkość pojedynczej granulki – średnica 6 mm, 

• Skład: lucerna, jęczmień, pszenica, ekstrahowane nasiona słonecznika, mączka trawiasta, 
melasa trzcinowa, siemię lniane, kukurydza, pulpa jabłkowa, suszony, węglan wapnia, chlorek 
sodu, fosforan monowapniowy, tlenek magnezu, miskant olbrzymi, olej sojowy, śruta pszenna 

Zawartość: Białko surowe 14,5% Tłuszcz surowy 3,9%, Włókno surowe 16,8%, Popiół surowy 
9,9%, Skrobia 19,1%, Cukier 5,7%, NDF 28,3%, ADF 18,3%, ADL 4,0%, Hemiceluloza 10,3%, 

Celuloza 14,3%, Lizyna 0,5%, Metionina 0,3%, Metionina + cystyna 0,5%, Treonina 0,5%, 
Tryptofan 0,2%, Wapń 1,40%, Fosfor 0,55%, Magnez 0,50, Sód 0,40%, Potas 1,40%, Kwas 

linolowy (kwas tłuszczowy Omega 6) 0,9%,Kwas alfa-linolenowy (ALA) 1,2%, Żelazo 391 mg, 
Mangan 116 mg, Cynk 157 mg, Miedziany 36 mg, Kobalt 0,8 mg, Jod 1,2 mg, Selen  0,5 mg.  
Dodatki żywieniowe (/ kg): 3a672a witaminy A14000 IU, 3a671 witaminy D3 2500 IU, 3a700 

Witamina E (all-rac-alfa-tokoferylu etylu) 400 IU, 3a711 witaminy K3 3mg, 3a821 Witamina B1 
(tiamina) 7mg, Vitamin B2 (Ryboflawina) 7mg, 3a831 witamina B6 (pirydoksyna) 5mg, 3a315 

Niacinamide 28mg, 3a841 wapnia-D- pantenian 25 mg, Witamina B12 50μg, 3a316 Kwas 
foliowy 4mg, 3a890 Chlorek choliny 248mg, 3a880 Biotyna 750μg, 3b405 Pentahydrat 

siarczanu miedzi (II) 20 mg, 3b406 Miedź (chelat miedzi (II) z hydratu aminokwasów) 5mg, 

7.800 kg 
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3b103 Monohydrat siarczanu żelaza (II) żelaza 98 mg, 3b502 Mangan (tlenek manganu (II)) 49 
mg, 3b504 Mangan (chelat manganu z hydratem aminokwasu) 25 mg, 3b606 Cynk (hydrat 

aminokwasu)25mg,  Cynk (tlenek cynku) 98 mg, 3b304 Kobalt (powlekany granulowany 
węglan kobaltu (II)) 0,3 mg, 3b201 Jod (jodek potasu) 0,9 mg,  E8 Selen (selenin sodu) 0,3 

mg, 3b815 Selen (L-selenometionina) 0,1 mg, 3b812 Selen ) 0,1 mg 

10.  Granulat  dla Antylop - II 

Wymagania Zamawiającego: 

• wielkość pojedynczej granulki – średnica 6mm, 

• Skład: lucerna, mączka trawiasta, jęczmień, miskant olbrzymi, śruta pszenna, siemię 
lniane, ekstrahowane nasiona słonecznika, pszenica, makuch lniany, kukurydza, melasa 
trzcinowa, węglan wapnia, olej sojowy, fosforan monowapniowy, chlorek sodu, maerl, tlenek 
magnezu, mieszanka przeciwutleniaczy (witamina Ekwiwalent E) 

Zawartość: Białko surowe 13,6%, Tłuszcz surowy 5,5%, Włókno surowe 18,1%, Popiół surowy 
11,6%, Skrobia 15,2%, Cukier 5,0%, NDF 31,6%,  ADF 20,0%,  ADL 4,1%,  Hemiceluloza 
11,6%, Celuloza 15,8%, Lizyna 0,5%, Metionina 0,2%, Metionina + cystyna 0,4%, Treonina 
0,5%, Tryptofan 0,2%, Wapń 1,70%, Fosfor 0,65%, Magnez 0,50%, Sód 0,41%, Potas 1,52%, 
Kwas linolowy (kwas tłuszczowy Omega 6) 1,5%, Kwas alfa-linolenowy (ALA) 1,5%, Żelazo 
409 mg, Mangan 126 mg, Cynk 151 mg, Miedziany 33 mg, Kobalt 0,8 mg, Jod 1,2 mg, Selen 
0,4 mg. 
Dodatki żywieniowe (/ kg): 3a672a witaminy A 15000 IU, 3a671 witaminy D3 2400 IU, 3a700 
Witamina E (all-rac-alfa-tokoferylu etylu) 650 IU, 3a711 witaminy K3 3mg, 3a821 Witamina B1 
(tiamina) 7mg, Vitamin B2 (Ryboflawina) 6mg, 3a831 witamina B6 (pirydoksyna) 5mg, 3a315 
Niacinamide 27mg, 3a841 wapnia-D- pantenian 25 mg, Witamina B12 48μg, 3a316 Kwas 
foliowy 4mg,3a890 Chlorek choliny 239 mg, 3a880 Biotyna 1500 μg, 3b405 Pentahydrat 
siarczanu miedzi (II) siarczan miedzi 20 mg, 3b406 Miedź (chelat miedzi (II) z hydratu 
aminokwasów) 5mg, 3b103 Monohydrat siarczanu żelaza (II) 94 mg,3b502 Mangan (tlenek 
manganu (II)) 47 mg, 3b504 Mangan (chelat manganu hydrat aminokwasu) 25 mg,  3b606 
Cynk (chelat cynku z hydratu aminokwasu) 25 mg, 3b603 Cynk (tlenek cynku) 94 mg, 3b304 
Kobalt (węglan powlekany granulowany kobalt (II)) 0,3 mg, 3b201 Jod (jodek potasu) 0,9 mg, 
E8 Selen (selenin sodu) 0,2 mg, Selen (15) L-selenometionina) 0,1 mg, 3b 812 Selen 
(Selenometionina S. cerevisiae CNCM I-3399) 0,1 mg 

7.600 kg 

11 Granulat dla przeżuwaczy liściożernych 
Wymagania Zamawiającego: 
- skład: lucerna, słoma ulepszona odżywczo, śruta sojowa pozbawiona łusek, pełny tłuszcz, 
siemię lniane, pszenica, pasza owsiana, fosforan wapnia, chlorek sodu, tlenek magnezu; 
- białko surowe 14,5%: NDF 37%, ADF 24%, skrobia 6%, cukier 5,0% 
- oleje i tłuszcze 4,0%: calcium 1,75%, fosfor 0,5%, soda 0,33%, chlorek 0,53% potas 1,2%, 
magnez 0,3%; 
- mikro i makro elementy: żelazo 230mg/kg, jod 3,5mg/kg, miedź 25mg/kg, magnez 115 mg/kg, 
cynk 175 mg/kg, selen 0,55 mg/kg. 

15.000 kg 

12. granulat dla trawożerców 

- skład: białko 14,5%, tłuszcz 4,2%, włókno 16,6%, popiół 16,6%, wapń 1,5%, fosfor 0,5%, 
magnez 0,5%, sód 0,4%;  
Witaminy: w tym A, D3,E,H; makro- i mikroelementy: w tym Fe, Sn, Zn, Co, Se, I 

1.500 kg 

13. susz z lucerny Luzernerbrok 
skład: białko 16%, tłuszcz 2,2%, włókno 23%, popiół 11%, cukier 4%,  
Witaminy: w tym A, D3,E,H  
makro- i mikroelementy: w tym Fe, Sn, Zn, Co, Se, I 

800 kg 

14. Granulat  dla nosorożców   
Wymagania Zamawiającego: 
Skład:  
- Wysoki poziom błonnika pokarmowego 44% NDF i 26% ADF 
- Zawiera unikalny, oryginalnie opatentowany, naturalny koktajl antyoksydacyjny, oparte na 
naturalnych przeciwutleniaczach roślinnych, takich jak karotenoidy i antocyjany 
- Zwiększona zawartość biotyny i cynku w celu wsparcia integralności racic, 

3.120 kg 
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- pasze owsiane, lucerna, ekstrahowana mączka słonecznikowa, pasza pszenna, melasa, 
pełny tłuszcz, nasiona lnu, chlorek sodu, fosforan monowapniowy, olej rzepakowy, chlorek 
potasu, magnez 
tlenek, czarna porzeczka, olej sojowy, jarmuż, owoc dzikiej róży, oregano, granat, burak 
ćwikłowy. 
- białko surowe 11,5%: NDF 44%, ADF 26%, skrobia 6%, cukier 5,0% 
- oleje i tłuszcze 2,5%: calcium 1,25%, fosfor 0,5%, soda 0,47%, chlorek 0,9% potas 1,0%, 
magnez 0,26%; 
- mikro i makro elementy: żelazo 260mg/kg, jod 3,5mg/kg, miedź 25mg/kg, magnez 115 mg/kg, 
cynk 175 mg/kg, selen 0,55 mg/kg. 
Wit. A 12000iu/kg, Wit. D 2500iu/kg, Wit. E 222 mg/kg, biotyna 2 mg/kg. 

15. Granulat  dla wielbłądów 
Wymagania Zamawiającego: 
- skład: lucerna, pasza owsiana, pulpa buraczana niemelasowana, ziarna pszenicy 
destylowanej, śruta z ekstrakcji słonecznika, fosforan monowapniowy, chlorek sodu, olej 
rzepakowy, tlenek magnezu, chlorek potasu, czarna porzeczka, owoc dzikiej róży, oregano, 
granat granatu, burak ćwikłowy; 
- białko surowe 12%: NDF 40%, ADF 25%, skrobia 11%, cukier 5,0% 
- oleje i tłuszcze 3,25%: calcium 1,4%, fosfor 0,7%, soda 0,4%, chlorek 0,7% potas 0,85%, 
magnez 0,4%; 
- mikro i makro elementy: żelazo 245mg/kg, jod 3,5mg/kg, miedź 25mg/kg, magnez 135 mg/kg, 
cynk 175 mg/kg, selen 0,6 mg/kg. 
Wit. A 28500iu/kg, Wit. D 5000iu/kg, Wit. E 880 mg/kg, biotyna 13 mg/kg. 

5.600 kg 

16. Granulat lęgowy dla flamingów   

Wymagania Zamawiającego: 

– wielkość pojedynczej granulki – 7.9 mm +/- 0.1 mm średnicy, 9.7 mm długości, 

– zawartość: białko; tłuszcz; włókno; wapń (Ca); fosfor (P); sód (Na); karoten; betanina; 
wartość energetyczna 2.68 kcal/g, 

granulki muszą unosić się na wodzie. 

700 kg 

17. Granulat dla Pandy  

Wymagania Zamawiającego: 

– Zawartość: energia surowa 15.8 MJ/kg; energia strawna 10.9 MJ/kg; energia metaboliczna 
9.8 MJ/kg; energia metaboliczna (R) 10.6 MJ/kg, 

– tłuszcz surowy; białko surowe; włókno surowe; popiół węglowodany mocznik; tłuszcz 
strawny; białko strawne; włókno całkowite; pektyny; hemiceluloza; celuloza; lignina; skrobia 
cukry proste, 

– Makroelementy: wapń; fosfor całkowity; kwas fosforowy; dostępny fosfor; sód; chlor; 
magnez; potas  

– Mikroelementy: żelazo; miedź; mangan; cynk; kobalt; jod; selen; fluor, 

– Witaminy: retinol; witamina A; cholikalfenol; witamina; alfa-Tokoferol; witamina E; witamina 
B1;; witamina B2; B6; witamina B12; witamina C; witamina K3; kwas foliowy; kwas 
nikotynowy; kwas pantotenowy; cholina; inozytol; biotyna; kwas powa- 
aminobenzoesanowy; ß-karoten, 

– Zawartość: barwnika oraz  ksantofil, 

10 % wilgotności. 

75 kg 

18. Granulat dla kangurów  
15 worków po 25 kg, czyli łącznie 375 kg  
Zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: 
Pasza pszenna, pszenica, jęczmień, mączka z trawy, otręby pszeniczne, witaminy i minerały, 
drożdże. 
Wilgotność % 10,00  
Tłuszcz surowy % 2,65  
Białko surowe % 16,37 ,Włókno surowe % 10,39 ,Popiół % 6,74  

375 kg 
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NFE % 52,15 Detergent kwasowy Włókno ADF) % 13,97  
Włókno detergentowe neutralne (NDF) % 29,11  
Metabolizowalna energia (ME) MJ/Kg 9,19  
Energia strawna (DE) MJ/kg 10,98 Lizyna % 0,82  
Metionina % 0,34 Wapń % 0,90 Fosfor % 0,52  
Sód % 0,22 Magnez % 0,34 Miedź mg/kg 17,43  
Vit. A IU/g 5,08  
Vit. D3 (dodana jako Cholekaliferol) IU/g 1,52  
Wit. E 

19. Granulat dla liściożerów  
12 worków po ok. 12,5 kg w ilości 150 kg 
Zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: 
kukurydza, łupiny sojowe, gluten kukurydziany, owies, wysłodki buraczane, witamina i 
mieszanka mineralna, olej sojowy, wytłoki z jabłek, trawa, drożdże. 
Wilgotność % 10,00, Tłuszcz surowy % 5,23, Białko surowe % 22,61,  
Włókno surowe % 11,10 , Popiół % 7,55, NFE % 43,13, Lizyna % 1,38  
Metionina % 0,48, Włókno detergentowe neutralne, (NDF) % 23,27  
Detergent kwasowy Włókno (ADF) % 14,15  
Energia paliwa podwójnego  
(AFE) MJ/Kg 12,96  
Wapń % 1. 12, Fosfor % 0,78, Sód % 0,26, Magnez % 0,20, Miedź mg/kg 20,42 , Vit. A 
(dodana jako octan retinylu) IU/g 19,62 , 
Vit. D3 (dodana jako Cholekaliferol) IU/g 3,92  
Wit. C (dodana jako L-askorbinowa kwas monofosforan) mg/Kg 858,55  
Wit. E (dodana jako dl-alfa-tokoferol octan)  
IU/Kg 196,24 

150 kg 

20. Guma arabska  
Zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: 
Wilgotność % 10. 00  
Tłuszcz surowy % 0. 46  
Białko surowe % 1. 36  
Włókno surowe % 0. 10  
Popiół % 5. 15  
NFE % 82. 68  
Energia paliwa podwójnego  
(AFE) MJ/Kg 14. 22  
Wapń % 0. 34  
Fosfor % 0. 24  
Sód % 0. 21  
Magnez % 0. 01  
Miedź mg/Kg 1. 43  
Vit. A (dodana jako octan retinylu)  
IU/g 23. 8  
Vit. D3 (dodana jako  
Cholecaliferol)  
IU/g 14. 3  
Wit. C (dodana jako L-askorbinowa  
kwas Monofosforan) mg/Kg 4765. 15  
Wit. E 

10 kg 

21. Granulat dla słoni - 1 
 
Skład: Kukurydza, pszenica paszowa, pszenica, wysłodki buraczane (niemealsowane), słoma 
owsiana, lignina, pełnotłuste nasiona lnu, lucerna, fosforan diwapniowy, drożdże, węglan 
wapnia, chlorek sodu, porzeczka czarna, dzika róża, oregano, granat, burak. 
 
Skład analityczny: 

1.300 kg 
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Białko surowe  11,0% 
Tłuszcz surowy 4,0% 
Włókno surowe 10% 
Popiół surowy  8,0% 
Sód   0,65% 
Dodatki 
Naturalne przeciwutleniacze 
Żywieniowe: 
Witamina A/3a672a    11250 iu/kg 
Witamina D/3a671    1000 iu/kg 
Witamina E/3a700    650 mg/kg 
Monohydrat siarczanu żelaza/E1  196 mg/kg 
Węglan kobaltu/E3    0,9 mg/kg 
Pentahydrat siarczanu miedzi/E4  63mg/kg 
Chelat miedziowo-aminokwasowy/E4 43 mg/kg 
Tlenek manganu/3b502   135 mg/kg 
Chelat manganowo-aminowy/3b504  126 mg/kg 
Tlenek cynku/3b603    133 mg/kg 
Chelat cynkowo-aminokwasowy/3b606 136 mg/kg 
Selenian sodu/E8    6,2 mg/kg 
Przeciwutleniacze: 
Mieszanina tokoferoli/1b306(i)  350 mg/kg 

22. Granulat dla słoni - 2 
 
Skład: 100% susz z lucerny.  
Wartości odżywcze: 
Energia strawna  10MJ/kg 
Białko    16% 
Tłuszcz   2,5% 
Popiół    10% 
Włókno   27% 
Cukry (naturalnie występujące)  5% 
Skrobia   3% 

420 kg 

23. Mieszanka mineralno-witaminowa dla fok  
Zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: 
Skład: Witaminy: A  10,000 i.u ; D3 2,000 i.u; E 160 i.u; Vitamina B2 1,2 mg; Witamina K 0,5 
mg;  Kwas nikotynowy 5,7 mg; kwas pantotenowy 6,7 mg; Kwas foliowy 0,16 mg; B1  50mg; 
B6 1,5mg; Biotyna 0,028 mg; C 47 mcg; B12 1.5 mcg 
• Maltodekstryna 
• Drożdże 
• Kwas stearynowy 
• Krzemionka 
• Magnez 
• Stearyna 
• celuloza 

2 kg 

24.  Granulat  dla bażantów  
 
Wymagania zamawiającego: 
Skład: kukurydza, pszenica, śruta pszenna, śruta sojowa, śruta słonecznikowa, soja * 
(opiekana), kukurydziana karma glutenowa, melasa trzcinowa, jęczmień, groch, kreda, 
fosforan monowapniowy, olej sojowy, sól. 
Składniki analityczne: 
Białko surowe 16,0% 
Tłuszcz surowy 4,0% 
Włókno surowe 5,0% 
Popiół surowy 6,9% 

1.200 kg 
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Lizyna 0,7% 
Metionina 0,4% 
Wapń 1,1% 
Fosfor 0,8% 
Sód 0,2% 

 

 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

Zamawiający gwarantuje realizację zamówień w ilości 70% dla każdego zadania. Z tego tytułu Wykonawcy 

nie przysługuje względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenie majątkowe, w tym możliwość 

dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania tytułem utraconych korzyści. 

 

1. Dostawy realizowane są wyłącznie na podstawie Zamówienia Zamawiającego poszczególnych partii (Partie) 

2. Zamówienie może być złożone osobiście przez pracowników Ogrodu Zoologicznego, a także telefonicznie, 

faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Terminy oraz wielkość dostaw częściowych będą 

uzgadniane z odpowiednimi pracownikami Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia – 

zaopatrzenie@zoo.poznan.pl. 

3. Poszczególne dostawy Wykonawca  będzie realizował w terminie maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od 

otrzymania informacji od Zamawiającego.  

4. Odbiór każdej Partii zostanie potwierdzony przez upoważnionego pracownika Ogrodu Zoologicznego. Na tę 

okoliczność sporządzony zostanie protokół odbioru.  

5. Odmowa przyjęcia Partii lub jej części przez Zamawiającego powoduje zwłokę Wykonawcy w dostawie. 

6. W przypadku  gdy Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem Zamawiającego co do odmowy przyjęcia 

Partii, Zamawiający zleci wykonanie stosownych badań laboratoryjnych. Koszt badań ostatecznie obciąża: 

a. Zamawiającego – w przypadku zgodności przedmiotu dostawy z wymaganiami, 

b. Wykonawcę – w przypadku niezgodności przedmiotu dostawy z wymaganiami. 

7. Rozładowanie Partii leży po stronie Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest także przeniesienie Partii w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego. Brak wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę uznaje się za 

zwłokę Wykonawcy w dostawie.  

8. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie, Zamawiający wyznacza nowy termin, nie krótszy niż z 1 pełny 

dzień roboczy.  W przypadku nie wykonania ponownej dostawy w wyznaczonym terminie Zamawiający ma 

prawo do zakupu zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez dodatkowego wzywania i informowania o 

tym Wykonawcy. Koszty zakupu zastępczego zostaną potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W 

tym celu Zamawiający przedstawi odpowiedni dokument zakupu oraz złoży stosowne oświadczenie o 

potrąceniu.  

 

 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

15700000-5 Pasza dla zwierząt 
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4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 7 USTAWY 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia polegającego na udzieleniu dodatkowych dostaw. 

 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia: od 1.01.2020 do dnia 31.12.2020 r. 

 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu 

 

6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

objętej niniejszym postępowaniem. 

 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

6.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie. 

 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

6.1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 

 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

6.1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym. 

 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

6.1.5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

6.1.6. Wykonawca spełnia warunek w zakresie grup społecznie marginalizowanych. 

 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

 

Z uwagi na fakt, iż w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa warunków dotyczących zdolności 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Wykonawcy nie będą mieli możliwości 

polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 

 

7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

 

7.1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

 

 W zakresie zadania nr 1 - 24: 
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a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu 

wykluczeniu  – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (do oferty), 

 

 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

 

8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy.  

 

8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawcę:  

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; 

 

8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

8.4. Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, przedkładał oświadczenie dotyczące braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia. 

 

8.5. Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. 

 

8.6. W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy (składane na wezwanie Zamawiającego stosownie 

do art. 26 ust. 2 Ustawy), 

 

b) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

8.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 

dokumentu urzędowego, o który mowa w pkt. 8.6 lit. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

9.1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje „procedurę odwróconą" na postawie art. 24aa Ustawy. W 

związku z tym Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Zamawiający po 

ocenie ofert dokonuje weryfikacji wyłącznie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

niepodleganiu wykluczeniu a także pozostałych dokumentów podmiotowych w odniesieniu do wykonawcy 

którego oferta jest najkorzystniejsza. 

 

9.2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

 

 

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

10.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem 

zasad określonych w Ustawie (art. 38). 

 

10.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje 

Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną z wyłączeniem JEDZ, który wykonawcy 

przekazują Zamawiającemu drogą elektroniczną. 

 

10.3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może 

ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w 

Ustawie. 

 

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 

 

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

12.3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę w stosunku do wybranych 

przez siebie części zamówienia. 
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13.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

13.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę 

ściśle według postanowień SIWZ. 

 

13.4 Oferta musi być złożona w formie pisemnej. 

 

13.5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ. 

 

13.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

13.7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i 

złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 

(formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być 

parafowane. 

 

13.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące 

ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

 

13.9. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców. 

 

13.10. Do oferty wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu  oraz: 

a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania 

pełnomocnictw. 

 

13.11. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanych w następujący sposób: 

 

„Oferta w postępowaniu: Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt, NIE OTWIERAĆ przed dniem 

04.11.2018 roku, godz. 09:15”. 

 

13.12. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w 

przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

 

13.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 

składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 

13.11. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

13.14. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy. 

 

13.15. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli 

wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
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których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę jego 

przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

 

 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

14.1. Oferty należy składać do dnia 04.11.2018 roku, do godz. 09:00 w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej, 

Grudzieniec 64, 60-601 Poznań. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną 

zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 

 

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2018 roku, o godz. 09:15 w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej, 

Grudzieniec 64, 60-601 Poznań. 

 

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

15.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 

15.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SIWZ, podając: cenę jednostkową netto, cenę 

jednostkową brutto, cenę brutto. 

 

15.3. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją 

przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka 

wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. 

 

15.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

15.5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

 

15.6. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, spowoduje 

odrzucenie oferty. 

 

 

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

16.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 60% 

2 Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40% 

 

16.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 16.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

 

Nr 

kryterium 
Wzór 

1 
(Cmin/Cof) * 100 * waga 

gdzie: 
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- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 

- Cof - cena podana w ofercie badanej 

2 

Jeśli Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, że zakres prac objętych niniejszym 

postępowaniem zostanie wykonany przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

otrzyma 40 punktów w niniejszym kryterium. W przeciwnym wypadku Wykonawca otrzyma 0 

punktów w niniejszym kryterium. 

 

16.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt. 

 

16.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę 

wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

 

16.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

 

16.6. Ocena ofert według podanych kryteriów będzie dokonana odrębnie dla każdej części. 

 

 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

17.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, 

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełniania 

wymagań dotyczących funkcjonalności 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) unieważnieniu postępowania. 

 

17.3. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty oraz unieważnieniu 

postępowania. 

 

17.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie  zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

18.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

ofertowej brutto. 

 

18.2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 22 1020 4027 0000 1902 1263 5977; 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

18.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego. 

 

18.4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w pkt. 18.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości 

. 

18.5. Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia oraz 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia. 

 

18.6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

18.7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 pkt. 1-

3 Ustawy. 

 

 

19. PODWYKONAWCY 

 

19.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

19.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy. 

 

 

20. UMOWA 

 

20.1. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. 

 

 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (Dział VI Ustawy). 

 

22. INNE 

 

22.1 Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy. 

 

22.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
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a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogród Zoologiczny, ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 

Poznań, e-mail: sekretariat@zoo.poznan.pl; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Ogrodzie Zoologicznym jest Pan Krystian Erens adres email: 

krystian.erens@infomania.pl, tel. 608041703; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania. 

e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem wynikającym z przepisów prawa. 

f) Posiada Pani/Pan: 

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

g) Nie przysługuje Pani/Panu: 

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 

21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

..................................................... 

Kierownik Zamawiającego 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu, 

2. Formularz ofertowy, 

3. Wzór umowy, 

4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 
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