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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

 

Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”, ul. Kasy Oszczędności Miasta 

Krakowa 14, 30-232 Kraków woj. małopolskie zaprasza do składania ofert w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa granulatów spożywczych 

dla zwierząt dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2021” 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa Zamawiającego:  

Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”,  

ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków woj. małopolskie 

tel. (12) 425 35 51, fax (12) 425 35 52 w. 33,  

adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ: www.zoo-krakow.pl 

adres e-mail: przetargi@zoo-krakow.pl ; 

2. Tryb postępowania: 

2.1. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 

1086) – zwanej dalej p.z.p. obowiązujących dla postępowań o wartości zamówienia 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

art. 10 ust. 1 p. z. p. oraz art. 39 i n p. z. p. 

3. Przedmiot zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych granulatów spożywczych dla zwierząt 

wskazanych w wykazie asortymentu (załącznik nr 6a i 6b do SIWZ). 

3.2. Dostarczane granulaty stanowiące przedmiot zamówienia muszą być odpowiedniej 

jakości i zachowywać dokładne wskaźniki proporcji składników pokarmowych. Wykazy 

zawierające specyfikację proporcji składników pokarmowych a także wykaz 

zawierający wymagania jakościowe Towaru, stanowią załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ 

3.3. Przedmiot zamówienia dzieli się na części:  

3.3.1. Część nr 1 zamówienia 

3.3.2. Część nr 2 zamówienia 

3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może 

złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Zamówienie może zostać udzielone 

temu samemu wykonawcy  

3.5. Zastrzega się możliwość zmiany wielkości zamówienia +/- 20%, w zależności od 

zapotrzebowania Zamawiającego. Powiadomienie dostawcy o zmianach  

w zamówieniu może nastąpić z jednotygodniowym wyprzedzeniem. 

3.6. Pozostałe szczegółowe warunki zamówienia określa wzór umowy w sprawie 

zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ. 

http://www.zoo-krakow.pl/
mailto:przetargi@zoo-krakow.pl
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3.7. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie do 30.11.2021 roku lub do wyczerpania 

asortymentu. 

3.8.  CPV 15710000-8 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy P.z.p. 

6. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zamawiający 

żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. 

7. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu komunikację pisemną realizowaną za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu poczty elektronicznej (e 

– mail, na adres mailowy Zamawiającego wskazany w sekcji I. 1 SIWZ). Jeżeli Zamawiający 

lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy 

użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

Zamawiający dopuszcza również składanie oświadczeń stanowiących wstępne 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw do wykluczenia w formie elektronicznej jeżeli zostaną one podpisane 

elektroniczne przez odpowiednie osoby, za pomocą kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. W takim przypadku dokumenty należy przesyłać na adres mailowy 

Zamawiającego wskazany w sekcji I. 1 SIWZ). 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:  

1.1. nie podlegają wykluczeniu, 

1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:. 

1.2.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie wyrażające się wykonaniem w ciągu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, min. 1 dostawy granulatów 

dla zwierząt hodowlanych egzotycznych o wartości min. 50 000 złotych. 
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1.3. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji  

lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej ani sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania: 

2.1. wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia lub który nie wykazał 

spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.); 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.2012 poz. 769 ze zm); 

2.3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2.2); 

2.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

2.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne  

i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił  

te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28165%28a%29%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28181%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28189%28a%29%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28218%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28228%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28250%28a%29%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28250%28a%29%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28258%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28270%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17631344#art%2846%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17631344#art%2848%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28115%29par%2820%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17896506#art%289%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/17896506#art%2810%29
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2.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

2.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

2.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział 

w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

2.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

2.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 

r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 703 ze zm.); 

2.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

2.12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369 t.j.  

z dnia 2019.02.26), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą,  

że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

2.13. wykonawcę 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 

((Dz.U.2019.243 t.j. z dnia 2019.02.08) 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 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16991855
https://sip.lex.pl/#/dokument/17337528
https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902#art(332)ust(1)
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art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.498 t.j. 

z dnia 2019.03.15 

2.14. wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

2.15. wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego 

lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 

p.z.p., co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania..;. 

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w pkt. 2.2) lit. a-c i pkt 2.3), gdy osoba, o której mowa  

w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 2.2) lit. a-c, jeżeli nie 

upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej  

z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w pkt 2.2) lit. d i pkt 2.3), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana 

za przestępstwo wymienione w pkt 2.2 lit. d), 

b) pkt 2.4),- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 

został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w pkt 2.7), 2.9), 2.14) lub 2.15) jeżeli nie upłynęły 3 lata 

od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w  pkt 2.10), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w pkt 2.11), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 2.2). i 2.3) oraz 2.5)-2.9) a także 

2.13) 2.14) i 2.15, 2.16), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464#art(366)ust(1)
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technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na  

podstawie pkt. 5. 

7. W przypadkach, o których mowa w pkt 2.8, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający 

zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje  

w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 

10. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt. 9, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający 

zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

11. Wykonawca zgodnie z art. 22a p.z.p. może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał 

się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

III. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 

1. Na ofertę składają się: 

 formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 



 

8 

 

2. Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że : 

  spełnia warunki udziału w postępowaniu (w zakresie i zgodnie z wzorem określonym  

w załączniku nr 2 do SIWZ) oraz     

 nie podlega wykluczeniu (w zakresie i zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 

do SIWZ). 

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 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,  

o której mowa w  pkt 2.12, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

 wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  

z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,  

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 

5. Wykonawca, który polega w sytuacji określonej w sekcji II pkt. 11 niniejszej SIWZ na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
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przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.1. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, w sekcji II pkt. 2 pkt. 2.2)  

do 2.16) niniejszej SIWZ. 

5.2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w sekcji II pkt. 11 niniejszej SIWZ, przedstawienia  

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia wymienionych w pkt. 4.2 niniejszej sekcji. 

5.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które 

określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6. Dokumenty, o których mowa w punktach poprzedzających muszą być złożone pisemnie  

z tym ,że: 

  oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w sekcji II 

pkt. 11 oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; 

 dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w tiret 

pierwsze, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem,  zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SIWZ, 

dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
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wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w pkt. 4 lub 6 niniejszej sekcji, w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

8. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w pkt. 4 lub 6 niniejszej sekcji, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego,  

w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 p.z.p., zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 p.z.p., korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,  

o ile są one aktualne. 

 

IV. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu  

i zawarcia umowy. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej, określające osobę 

pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz zawierające wskazanie postępowania o udzielenie 

niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie.  

4. Sposób składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających  

się o udzielenie zamówienia: 

4.1. Dokumenty dotyczące braku podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia składa, osobno. 

4.2. Oświadczenia i dokumenty składane łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia: 

ofertę składa (podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia na zasadach ogólnych; 



 

11 

 

 

V. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi  

w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w sekcji III wg. formuły 

spełnia bądź nie spełnia.  

2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt.1.1 sekcji III, , lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

4. Zgodnie z art. 24 aa p.z.p. 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 

 

VI. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERT 

1. Oferta winna znajdować się w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem:  

„Oferta – dostawa granulaty – część zamówienia nr …..”.  

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Fundacji „Miejski Park i Ogród 

Zoologiczny w Krakowie” w Sekretariacie. Termin składania ofert upływa  

8 stycznia 2021 r. o godz. 09.30. 

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone bez 

otwierania. 

4. Każdy z Wykonawców może przedstawić tylko jedną ofertę. 

5. Wykonawcy winni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Oferty zawierające rozwiązania alternatywne zostaną odrzucone. 
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6. Oferta powinna być napisana w języku polskim. W wypadku złożenia w ofercie 

dokumentów w języku innym niż polski, winny one zawierać tłumaczenia na język polski. 

7. Oferta wraz z pozostałymi załącznikami i wszystkimi wymaganymi dokumentami, 

powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy. 

8. Zaleca się, aby strony oferty oraz pozostałe załączniki były kolejno ponumerowane.  

9. Zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są 

jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

10. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako „tajemnica przedsiębiorstwa” były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych jawnych części 

oferty. 

11. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp (nazwy 

(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach). 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że 

Zamawiający zostanie o tym poinformowany pisemnie przed upływem terminu, o którym 

mowa w pkt. V.2. 

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 stycznia 2021 r.  o godz. 09.45, w siedzibie 

Zamawiającego w pokoju nr 25.  

14. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

15.  Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców 

którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji zawarte w ofertach. 

16. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

a. kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
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b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

17. Po złożeniu oferty Oferent będzie nią związany przez okres 30 dni licząc od terminu 

otwarcia ofert. 

 

VII. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert: 

Waga kryterium ceny przekracza 60%, z uwagi na fakt, że w opisie przedmiotu 

zamówienia Zamawiający uwzględnił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich 

istotnych cech przedmiotu zamówienia. 

Lp. Kryteria Waga 

1. CENA 100% 

 

Cena: 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w/g 

następującego przelicznika: 

ilość pkt. = cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 100 pkt. 

2. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta której przyznana zostanie największa ilość 

punktów. 

 

VIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Podstawą obliczenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w niniejszej SIWZ i we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ – odpowiednio dla danej części 

zamówienia. 

2. Cenę ofertową należy wskazać w formularzu ofertowym. Cenę – odpowiednio i odrębnie dla 

danej części zamówienia – należy  obliczyć przy pomocy formularza cenowego stanowiącego 

załącznik do formularza ofertowego. Wykonawca wyceni wszystkie pozycje opisane w tabeli 

w sekcji. Suma wszystkich pozycji wycenionego załącznika cenowego stanowi sumę 

całkowitą, którą należy wskazać w formularzu ofertowym.  
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3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty składające się na realizację 

przedmiotowego zamówienia. Cena musi zawierać podatek VAT wg stawki obowiązującej na 

dzień składania oferty.. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

 

IX. INFORMACJE ISTOTNE DLA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA  

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

d. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

e. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 p.z.p., zostały złożone oferty dodatkowe  

o takiej samej cenie. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

a. jest niezgodna z ustawą; 

b. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 P.z.p.; 

c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
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e. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 

f. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

g. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 P.z.p.; 

h. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 p.z.p. na przedłużenie 

terminu związania ofertą; 

i. jej przyjęcie narażałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można  

zagwarantować w inny sposób; 

j. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej sekcji, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na 

adres Zamawiającego: Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”, ul. Kasy 

Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków e- mail: przetargi@zoo-krakow.pl  

6. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania: 

Waldemar Morawiec, tel.: 12 425-35-51 w. 24 – zagadnienia merytoryczne 

Paweł Banaś tel:  600 47 36 47 – zagadnienia proceduralne. 

7. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający niezwłocznie 

prześle treść wyjaśnień wszystkim, którym doręczono SIWZ, nie ujawniając źródła 

zapytania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia także na swojej stronie internetowej pod 

adresem www.zoo-krakow.pl  

mailto:przetargi@zoo-krakow.pl
http://www.zoo-krakow.pl/
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8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 

stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Zamawiający zamieści zmiany także 

na swojej stronie internetowej. 

 

X.  OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE 

Z RODO (dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi) 

1. 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”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Iwona Litak, I&I Accounting 

Biuro Prawno-Rachunkowe, ul. Prądnicka 65/10, e-mail: biuro@iiaccouting.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 p.z.p.; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 p.z.p., przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata,; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z p.z.p.;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 
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 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

 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. 

2. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 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, z późn. zm.), 

zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia. 

3. Zamawiający wykonuje obowiązki informacyjne dotyczące przetwarzania danych 

osobowych oraz obowiązki zapewnienia dostępu do przetwarzanych danych osobowych 

zgodnie z art. 8a p.z.p. także art. 96 ust. 3a i 3b p.z.p. 

 

 

XI.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI p.z.p. „Środki 

ochrony prawnej”. 

https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(10)&cm=DOCUMENT
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami p.z.p. czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie p.z.p. Odwołanie  

w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c)  odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia . 

e) wyboru oferty najkorzystniejszej. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami p.z.p., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo  

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie p.z.p. albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia Zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając Wykonawców 

do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 

 w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się 

zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić 

opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia 

rozprawy przed składem orzekającym Krajowej Izby Odwoławczej. 

 

Z a t w i e r d z a m 

 

 

        ……………………………………………….. 
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Załącznik nr 1a SIWZ (część zamówienia nr 1) 

Pieczęć wykonawcy       dnia: 
Nazwa i adres 

 
OFERTA  
Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”,  
ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków  
 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa granulatów spożywczych dla zwierząt dla 
potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2021” 

1. Oferujemy realizację zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ za kwotę: 

netto ............................................................................................................................................ PLN 

słownie ………..................................................................................................................................... 

………………………….………………….……….………………………………………………………PLN 

VAT ………………………………  

brutto ..........................................................................................................................................PLN 

słownie ............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………..……………………………….PLN 

VAT ……………………………………………………………………………………………………….PLN 

2. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Adres mailowy wykonawcy na potrzeby korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem: ……………. 

4. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest dla nas wiążąca przez okres 30 dni licząc od terminu 

składania ofert. 

Załącznikami  do niniejszej oferty są: 

……………………………………………………… 

………………………………………………………   

    

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

    PODPIS upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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Załącznik nr 1a do SIWZ 

Dotyczy: prowadzonego przez Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”, 
postępowania o zamówienie publiczne na: „Dostawę granulatów dla Fundacji Miejski Park  
i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2021 roku” 

Wykaz i opis asortymentu w postępowaniu na dostawę granulatów – część pierwsza 
zamówienia 

Nazwa preparatu 
Zapotrzebowanie 

(kg) 

Cena 

jednostkowa 
Wartość netto Wartość brutto 

Granulat dla szczurów (25kg) 1.625    

Granulat dla królików (25kg) 550    

Granulat dla kangurów (25kg) 1.100    

Granulat dla wielbłądów (25 kg)       

gramatyka 
10.000    

Granulat dla wielbłądów z 

kokcydiostatykiem  (25kg) 
10.000    

Granulat dla flamingów ( 25 kg) 1.750    

Granulat dla flamingów (25kg) 775    

Granulat dla małych antylop (25kg) 20.075    

Granulat dużych antylop (25kg) 20.075    

Granulat dla strusi  (25kg) 4.300    

Granulat do odchowu strusi (25kg) 200    

Granulat - pokarm hodowlany dla 

bażantów 
450    

Granulat - pokarm do odchowu 

bażantów 
100    

Granulat dla żurawi bytowy 125    

Granulat dla żurawi rozpłodowy 50    

Granulat – kaczki sezon rozrodczy 50    

Granulat  – kaczki poza sezonem 

lęgowym 
75    

Granulat  – odchów kaczek ptaków 

wodnych 
50    

 
ZAMAWIAJĄCY :                                                               WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1b SIWZ (część zamówienia nr 2) 

Pieczęć wykonawcy       dnia: 
Nazwa i adres 

 
 
OFERTA  
Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”,  
ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków  
 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa granulatów spożywczych dla zwierząt dla 
potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2021” 

5. Oferujemy realizację zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ za kwotę: 

netto ............................................................................................................................................ PLN 

słownie ………..................................................................................................................................... 

………………………….………………….……….………………………………………………………PLN 

VAT ………………………………  

brutto ..........................................................................................................................................PLN 

słownie ............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………..……………………………….PLN 

VAT ……………………………………………………………………………………………………….PLN 

6. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Adres mailowy wykonawcy na potrzeby korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem: ……………. 

8. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest dla nas wiążąca przez okres 30 dni licząc od terminu 

składania ofert. 

Załącznikami  do niniejszej oferty są: 

……………………………………………………… 

………………………………………………………   

    

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

    PODPIS upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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Dotyczy: prowadzonego przez Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”, 

postępowania o zamówienie publiczne na: „Dostawę granulatów dla Fundacji Miejski Park  

i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2021 roku” 

Wykaz i opis asortymentu w postępowaniu na dostawę granulatów – część druga zamówienia 

Asortyment 
Zapotrzebowanie 

Cena 

jednostkowa 
Wartość netto Wartość brutto 

Granulat dla naczelnych 

liściożernych (12,5 kg) 
225 kg 

   

 Proszek o wysokiej zawartości 

włókna surowego dla  pandy 

małej (12,5kg) 

50 kg 
   

Granulat dla naczelnych o 

wysokiej zawartości włókna 

surowego (makaki szympansy) 

(15kg) 

75 kg 

   

Granulat dla naczelnych  

Nowego Świata (15kg) 
105 kg    

Proszek do sporządzania karmy  

dla pazurkowców (tamaryny 

białoczube) (3 kg)                                                                                              

15 kg 
   

Guma arabska dla marmozet  

(3kg)                                                                                            
9 kg 

   

Granulat dla naczelnych  

Nowego i Starego Świata (12,5 

kg)                                                                                         

50 kg 
   

Proszek do sporządzania karmy 

dla kinkażu (3 kg)                                                                                                 
15 kg 

   

Granulat dla małych ssaków 

liściożernych (15kg) 
300 kg 

   

Suplement mineralno-

witaminowy dla zwierząt  

drapieżnych (20 

80 kg 
   

 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                               WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2  SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych – dalej p.z.p. 
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Dotyczy: prowadzonego przez Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”, 

postępowania o zamówienie publiczne na: „Dostawa granulatów spożywczych dla zwierząt 

dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2021 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

w sekcji II pkt. 1.2.1 oraz 1.2.2 SIWZ 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeżeli 

dotyczy):  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w sekcji II pkt. 1.2.1 oraz 1.2.2 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………… (wypełnić tylko jeżeli dotyczy) 

 

w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić 

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)  (wypełnić tylko jeżeli dotyczy).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 SIWZ 
Zamawiający: 
 
……………………………………………… 
 
………………………………...................... 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 
 
……………………………………………… 
 
………………………………..................... 
(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 
……………………………………………… 
 
………………………………...................... 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa granulatów 

spożywczych dla zwierząt dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny  

w Krakowie w 2021” 

w związku z którym, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy  

z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp  . 

 

      …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
      (podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………………………….............................................. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………........................................................................................................ 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       …………………………………………................ 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

   …………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       …………………………………………...................... 
(podpis) 
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[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy 

Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia 

 z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………….......... 
(podpis) 
 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

        …………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 

       …………………………………………......... 
(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

  

W dniu ...................  w  Krakowie pomiędzy: 

 

reprezentowanym przez: 

1. dyrektora – mgr inż. Teresę Grega 

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a firmą: 

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

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

            NIP ........................,   REGON....................... 

reprezentowaną przez: 

1 ........................                        -  ................................     

2 ........................                        -   ............................... 

 

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ,,Dostawa granulatów dla zwierząt 

Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2021” – część zamówienia nr 1 i 

2 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa różnych granulatów spożywczych dla zwierząt 

wskazanych w wykazie asortymentu (załącznik nr 1) zwanych dalej Towarem. 

2. Wykaz asortymentu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawierający 

specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Dostarczany towar musi być odpowiedniej jakości i zachowywać dokładne wskaźniki 

proporcji składników pokarmowych. Wykaz zawierający specyfikację proporcji składników 

pokarmowych stanowi integralną część niniejszej umowy.  
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4. Wykonawca będzie realizował umowę zgodnie z zapisami niniejszej umowy, ofertą 

Wykonawcy złożoną w postępowaniu, o którym mowa w preambule umowy oraz zgodnie z 

warunkami określonymi w SIWZ, a także z należytą starannością przyjętą w stosunkach 

danego rodzaju. 

 

§ 2  

Warunki i realizacja dostaw 

 

1. Wykonawca każdorazowo, na własny koszt i ryzyko dostarczy Towar do siedziby 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest także do rozładowania Towaru do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego.  

2. Każdorazowo z partii dostarczanego towaru objętego danym zamówieniem, o którym mowa  

w § 2 ust. 6 zd. 2, zostanie zabezpieczona reprezentacyjna próbka na wypadek konieczności 

przeprowadzenia badań pod kątem zgodności z wymogami umowy w tym również 

substancji szkodliwych dla zwierząt. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dostarczanego Towaru cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy, zarówno pod względem organoleptycznym jak  

i fizykochemicznym oraz warunków produkcji i przechowywania bezpośrednio  

u producenta- dostawcy.  

4. Przewiduje się ………….. dostawy Towaru. Zamawiający każdorazowo będzie składał 

Wykonawcy zamówienie, określające ilość Towaru oraz termin dostawy, a Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Towar zgodnie z tym zamówieniem. 

5. Jeżeli zamówienie, o którym mowa w ust. 6 zd. 2 nie zawiera innego terminu  maksymalny 

termin realizacji zamówienia określa się na 3 dni robocze, licząc od daty złożenia 

zamówienia u Wykonawcy. 

6. Zamówienie, o którym mowa w ust. 6 zd. 2 Zamawiający będzie składał Wykonawcy wg. 

swego wyboru: pisemnie, telefonicznie, faxem lub mailem.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego 

towaru (ze względu na mniejszą/większą ilość zwierząt ), jednak nie więcej niż +/- 20%. 

Ograniczenie ilości nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych. 

8. Powiadomienie dostawy o zmianach w zamówieniu, o których mowa w ust. 9 nastąpi  

z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. 
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§ 3 

Wynagrodzenie. Klauzula waloryzacyjna. 

 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu, o którym 

mowa  

w preambule umowy w łącznej maksymalnej kwocie: 

............................................................................................................................................................ pln netto  

……………………………………………………...................................................................................... pln brutto 

Słownie:...............................................................................................................................................................................

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

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane  

z realizacją umowy w szczególności: koszty ubezpieczenia, transportu, cła, wyładunku  

u Zamawiającego, podatku VAT. 

3. Podstawą rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą są ceny jednostkowe określone przez 

Wykonawcę w wykazie asortymentu stanowiącym załącznik do umowy, ceny te są stałe 

przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 4 i 7 niniejszego paragrafu. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia może być dokonana nie częściej niż raz na kwartał  

w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.  

W takim przypadku strony powinny poinformować się nawzajem o tym fakcie z 10 dniowym 

wyprzedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonania tej zmiany. 

5. Strony przyjmują jako klauzulę waloryzacyjną wskaźnik wzrostu lub obniżki cen towarów 

 i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za jeden ostatni kwartał 

przed dokonaniem powiadomienia o zmianie wynagrodzenia. Strony mogą przyjąć również 

za podstawę zmiany wynagrodzenia również odpowiednio sumę wskaźników, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, za więcej niż jeden kwartał, jednak będzie to możliwe 

wyłącznie w przypadku w którym Strona dokonująca zmian nie dokonała jej uprzednio 

mimo istnienia takiej możliwości zgodnie z ust. 4 oraz 5. 

6. Dokonana w oparciu o klauzulę waloryzacyjną zmiana wysokości wynagrodzenia może 

dotyczyć wyłącznie dostaw pozostałych do wykonania na dzień dokonywania 

zawiadomienia o zmianie. 

7. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie trwania niniejszej umowy, 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem 

aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury z zastrzeżeniem,  

że wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.  
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§ 4 

Odbiór i warunki płatności 

 

1. Odbiór towaru odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego 

wskazanym. 

2. Każdorazowo podstawę wystawienia faktury stanowi pisemne potwierdzenie odbioru 

należycie wykonanej dostawy danej partii Towaru przez Zamawiającego. 

3. Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 21 dni od daty 

otrzymania  faktury przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem że Zamawiający nie zgłosi 

zastrzeżeń co do ilości i jakości towaru. 

4. W przypadku wad Towaru (ilościowych, jakościowych) bądź innych niezgodności Towaru  

z niniejszą umową Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, a 

Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar na wolny od wad, usunąć niezgodność 

Towaru z umową w terminie do 24 godzin od daty zgłoszenia reklamacji. 

5. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Zapłata za faktury będzie następować na konto bankowe Wykonawcy numer 

…………………………….  

7. Wykonawca oświadcza, że konto, o którym mowa w ust. 6 znajduje się na wykazie  

rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym 

w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego pisemnego informowania Zamawiającego o 

dokonanej zmianie numeru rachunku bankowego w terminie 7-dni od daty dokonanej 

zmiany. Nowy rachunek bankowy musi spełniać warunek, o którym mowa w ust. 7 

9. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nie spełniającego warunku, 

o którym mowa w ust. 7 Zamawiający wstrzyma zapłatę za fakturę do czasu uzgodnienia z 

Wykonawcą prawidłowego numeru rachunku bankowego, a Wykonawca nie ma prawa do 

naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. 

 

§ 5 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w następujących 

przypadkach: 

a. za zwłokę w wykonaniu danej dostawy w stosunku do terminu określonego  

w zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust. 6 zd. 2 w  wysokości 1% wartości danej 

dostawy  za każdy dzień zwłoki, 

b. za zwłokę w realizacji reklamacji, o której mowa w § 4 ust.4 w wysokości 1% 

wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki, 

c. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązanie umowy  

z przyczyn choćby częściowo zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 10 % 

całości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z jakąkolwiek wierzytelnością 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia. O dokonanym 

potrąceniu Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

 

§ 6 

Wygaśnięcie umowy 

 

1. Zamawiający, może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, od całości lub  

w niezrealizowanej części umowy, w następujących przypadkach: 

a. trzykrotnej, wynoszącej każdorazowo co najmniej 3 dni zwłoki Wykonawcy w dostawie 

danej partii Towaru, 

b. dwukrotnego zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji o której mowa w § 4 ust. 4, 

dotyczącej wad jakościowych dostarczonego Towaru, 

c. gdyby Wykonawca naruszył w inny sposób postanowienia umowy i nie usunął takiego 

naruszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia mu wezwania Zamawiającego do 

usunięcia naruszenia. 

2. Niezależnie od przypadków określonych w umowie Strony mają prawo odstąpić od umowy  

w przypadkach przewidzianych ustawowo. 

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, przewidziane w umowie może być wykonywane 

przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od powzięcia przez niego wiedzy o zaistnieniu 

podstawy do odstąpienia lub od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego  

w związku z zaistnieniem podstawy do odstąpienia.  

4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej, z podaniem 

uzasadnienia odstąpienia.  



 

34 

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu należycie zrealizowanych dostaw Towaru zgodnie z niniejszą umową -  do 

dnia odstąpienia. 

 

§ 7 

Okres obowiązywania umowy 

 

1. Umowa została zawarta na okres: od dnia …………………….................... do dnia  ……………………… 

 

§ 8 

Postanowienia dodatkowe 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj zakazu przenoszenia 

jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez 

pisemnej wcześniejszej zgody Zamawiającego. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą w szczególności 

przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie istotne zmiany umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w 

postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony. 

3. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                            WYKONAWCA: 

 

 

Załączniki: 

1) wykaz asortymentu wraz z ofertą Wykonawcy – załącznik nr 1 

2) specyfikacja składników pokarmowych – załącznik nr 2 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ1 

 

Dotyczy: prowadzonego przez Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”, 
postępowania o zamówienie publiczne na: „Dostawa granulatów spożywczych dla zwierząt 
dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2021” 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

 

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

 

Adres Wykonawcy: 

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

 

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

 

NALEŻYMY / NIE NALEŻYMY* 

do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 
 
....................... (miejscowość), dnia .................... r.  
 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
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Załącznik nr 6a do SIWZ 

 

Wykaz asortymentu  

 

Nazwa preparatu Liczba opakowań 
Wielkość 

opakowania 

Granulat dla szczurów (25kg) 65 1.625 kg 

Granulat dla królików (25kg) 22    550 kg 

Granulat dla kangurów (25kg) 44 1.100 kg 

Granulat dla wielbłądów (25 kg)       

gramatyka 

400 10.000 kg 

Granulat dla wielbłądów z 

kokcydiostatykiem  (25kg) 

400 10.000 kg 

Granulat dla flamingów   ( 25 kg) 70 1.750 kg 

Granulat dla flamingów (25kg)  31 775  kg 

Granulat dla małych antylop (25kg) 803 20.075 kg 

Granulat dużych antylop (25kg) 803 20.075 kg 

Granulat dla strusi  (25kg) 172 4.300 kg 

Granulat do odchowu strusi (25kg) 8 200 kg 

Granulat - pokarm hodowlany dla 

bażantów  

18 450 kg 

Granulat - pokarm do odchowu 

bażantów  

4 100 kg 

Granulat dla żurawi bytowy 5 125 kg 

Granulat dla żurawi rozpłodowy 2 50 kg 

Granulat – kaczki sezon rozrodczy 2 50 kg 

Granulat  – kaczki poza sezonem 

lęgowym  

3 75kg 

Granulat  – odchów kaczek ptaków 

wodnych 

2 50kg 

 

1.Termin pierwszej dostawy- według potrzeb Zamawiającego. 

2..Dostawy odbywać się będą nie częściej niż 1 – 2 razy w miesiącu w zależnosci od potrzeb Zamawiającego 

3. Dostawy będą się odbywać transportem wykonawcy, w godzinach pracy Magazynu zamawiającego tj. Od 

poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godziny 13:00. 

Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub 

producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw. 

4.Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów. 

6.Zmawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających ani zamówień, o których mowa 

w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienny niż określony 

przez niego sposób wykonania zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego Towaru w zależności 

od zapotrzebowania Zamawiającego, jednak nie więcej niż +/– 20%. Ograniczenie ilości nie stanowi dla 

Wykonawcy podstawy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W takim wypadku Wykonawca będzie 

zobowiązany dostarczyć zwiększoną ilość danego asortymentu w cenie jak w umowie. W przypadku 

zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru, Wykonawca będzie wymieniać 

zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe w terminie do 7 

dnia od dnia zgłoszenia wady na własny koszt. 

8.Poszczególne dostawy będą następować w terminie do 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia potrzeb,              

w oparciu o zamówienia z Magazynu zamawiającego składane telefonicznie, wysłane e-mailem lub zgłaszane w 

inny nie budzący wątpliwości sposób. 

9.Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych 

potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co 

nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia.  
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10.W przypadku gdy Wykonwaca zamierza zrealizować  przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców.W przypadku nie wpisania nazw podwykonawców        

i części zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.  

 

II. Wyżej wymienione produkty powinny spełniać wymagania następujących norm: 

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

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

PN-R—64791:1994 PN-A-82055-12:1997(Beztlenowe laseczki przetrwalnikujące w 0,0001g) 

PN-R-64791:1994 PN-A-82055-12:1997(Inne drobnoustroje powodujące choroby lub upadki  

u zwierząt:chorobotwórcze laseczki z rodzaju Clostridium 0,1g) 

PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004 (Gronkowce chorobotwórcze powyżej 1,0X104 jtk/g*) PN-

R64791:1994(Paciorkowce hemolizujące w 0,1g) 

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

PN-ISO 7954:1999(Ogólna liczba grzybów w 1 g) 

III. Granulaty muszą być produkowane zgodnie z wymaganiami określonymi w obecnie obowiązujących 

przepisach, w szczególności zgodnie z: 

1. Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie katalogu materiałów 

paszowych. 

2. Rozporządzeniem (WE)nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie 

dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt. 

3. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)Nr 767/2009z dnia 13 lipaca 2009r. w sprawie 

wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu 

Europejskiego  Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG dyrektywę komisji 80/511/EWG dyrektywy 

Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG,93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE. 

4. Rozporządzeniem(WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające 

wymagania dotyczące higieny pasz. 

5. Aktualnie obowiązującymi normami dotyczącymi wymagań mikrobiologicznych pasz: PN-R-64791:1994; 

PN-R-64792:1997; PN-EN ISO 688-2:2001 + A1 :2004,PN-EN ISO 4833-1:2013-12,PN-EN ISO 7218: 2008; 

PN-EN ISO 6579-1:2017-04, PN-ISO 21807:2005, PN-ISO 21527-1:2009 

6. Komponenty użyte do ich produkcji muszą być bezpieczne i dopuszczone do stosowania w żywieniu zwierząt 

(materiały paszowe, w tym dodatki paszowe dozwolone do stosowania w UE). 

7. Granulaty powinny być wykonane w sposób gwarantujący zachowanie trwałej twardej struktury granuli. 

8.Skład granulatu powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w tabeli 1,2,3,4.(np. typu Mazuri,DK 

Zoological Exotic, Animal Nutrition, Granovit, ZOO A, DH Dostih, Charnwood). 

9.Granulaty zagraniczne powinny spełniać wymagania norm równoważnych, obowiązujących w Uni 

Europejskiej. Każde opakowanie karmy musi posiadać trwałe oznaczenie z opisem rodzaju granulatu 

zawierającym następujące informacje: Nazwa towaru, waga, data produkcji, termin przydatności do spożycia, 

kod partii, numer identyfikacyjny wytwórcy, składniki karmy, analiza biochemiczna. Produkcja i dystrybucja 

karmy powinna być zgodna z warunkami i ustaleniami wobec zakładów i pośredników prowadzących 

działalność w sektorze pasz zwierzęcych, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 12.01.2005r. z poźniejszym i zmianami, ustanawiającym 

wymagania dotyczące higieny pasz.W sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, przy produkcji 

karmy obowiązuje Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej         

z dnia 22 sierpnia 2003 roku, z pózniejszymi zmianami.  

IV.Dodatkowe wymagania 

1.Termin przydatności do spożycia - nie krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy. 

2.Granulaty powinny być dostarczane w workach o masie nie większej niż 25kg. 

3.Przy każdej dostawie Wykonawca dostarcza aktualny dokument potwierdzający, że dana dostawa (partia) 

towaru spełnia wymagania mikrobiologiczne dla pasz , zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami-normy 

krajowe lub równoważne europejskie, o których mowa w pkt.II  

4.Badania granulatów produkcji krajowej winny być wykonywane okresowo w Zakładzie Higieny 

Weterynaryjnej - Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz lub przez inną jednostkę posiadającą 

uprawnienia do wykonywania w/w badań. Przy każdorazowej dostawie granulatów wymagane będzie aktualne 

oświadczenie o badaniu danej partii wydane przez inspektorat weterynarii lub jednostkę posiadającą uprawnienia 

do wykonywania w/w badań. 

5.Każde opakowanie karmy musi posiadać trwałe oznaczenie z opisem rodzaju granulatu zawierającym 

następujące informacje: Nazwa towaru, waga, data produkcji, termin przydatności do spożycia, kod partii, numer 

identyfikacyjny wytwórcy,składniki karmy, analiza biochemiczna. Produkcja i dystrybucja karmy powinna być 

zgodna z warunkami i ustaleniami wobec zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz 
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zwierzęcych, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej z dnia 12.01.2005r. z poźniejszym i zmianami, ustanawiającym wymagania dotyczące higieny 

pasz.W sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, przy produkcji karmy obowiązuje Rozporządzenie 

(WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  z dnia 22 sierpnia 2003 roku, z 

pózniejszymi zmianami 

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań/analiz laboratoryjnych w przypadku podejrzenia 

złej jakości granulatów (badania mikrobiologiczne, badania fizykochemiczne, m.in.enzymy markerowe, metale 

ciężkie, dioksyny, furany, PCB, antybiotyki, pozostałości pestycydów). Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r.ustanawiające wymagania dotyczące higieny  pasz. 

Rozporządzenie (WE) Nr 396/21005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i 

zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniając dyrektywę Rady 91/414/EWG, Rozporządzenie Komisji (WE) 

Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006r. ustalające najwyższe  dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń 

w środkach spożywczych. W przypadku wyników niekorzystnych, pondanormatywnych Wykonawca 

zobowiązuje się do pokrycia kosztów/analiz. 

7. Każda partia dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem, nie spełnienie wymogów jakosciowych, 

ilościowych lub brak wymaganych poniżej dokumentów , może spowodować nie przyjęcie części lub całości 

zamówionego towaru. 

8.Zamawiający ma prowo do obciązenia kosztami wykonawcy w przypadku negatywnych wyników badań 

laboratoryjnych jakościowych, ilościowych i mikrobiologicznych w przypadku wykrycia szkodliwej patogennej 

mikroflory dla zwierząt oraz w przypadku stwierdzenia innego składu ilościowo-jakościowego w porównaniu z 

deklarowanym składem przez producenta. Badania te wykonywane będą na zlecenie Krakowskiego Ogrodu 

Zoologicznego. Badania będą zlecane w sytuacji  podejrzenia zatrucia pokarmowego po spożyciu granulatów 

przez zwierzęta. Partia granulatów skażonych mikrobiologicznie zostanie zwrócona wykonawcy na jego 

koszt.Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest dostarczyć granulat bez wad w ciągu 24 godzin oraz 

pokryć koszt wykonanych badań. 

9. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru,Wykonwca 

zobowiązany będzie wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić 

braki ilościowe w terminie do 7 dni, na własny koszt. 

10.Powyżej wymianione zostały specjalistyczne granulaty i mieszanki stosowane w dietach zwierząt 

egzotycznych utrzymywanych w Krakowskim Ogrodzie Zoologicznym. Pasze te wyprodukowane są                   

z wysokiej jakości składników. Są rekomendowane przez inne ogordy zoologiczne, weterynarzy,  TAG (grupy 

specjalistów EAZA) i koordynatorów gatunków (EAZA) jak również hodowców zajmujących się hodowlą 

gatunków zwierząt, którym dedykowane są wymienione granulaty i mieszanki. Ponad to na podstawie naszego 

doświadczenia możemy potwierdzić bardzo dobre rezultaty w hodowli zwierząt karmionych tymi paszami. 
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Załącznik 6b do SIWZ 

Wykaz asortymentu  

 

Nazwa preparatu 
Liczba 

opakowań 

Wielkość 

opakowania 

Granulat dla naczelnych liściożernych 

(12,5 kg) 

18 225 kg 

 Proszek o wysokiej zawartości 

włókna surowego dla  pandy małej 

(12,5kg) 

 4 50 kg 

Granulat dla naczelnych o wysokiej 

zawartości włókna surowego 

(makaki szympansy ) (15kg) 

5 75 kg 

Granulat dla naczelnych  Nowego 

Świata (15kg) 

7 105 kg 

Proszek do sporządzania karmy  dla 

pazurkowców (tamaryny białoczube) 

(3 kg)                                                                                              

5 15 kg 

Guma arabska dla marmozet  (3kg)                                                                                            9 9 kg 

Granulat dla naczelnych  Nowego i 

Starego Świata (12,5 kg)                                                                                         

4 50 kg 

Proszek do sporządzania karmy dla 

kinkażu (3 kg)                                                                                                 

5 15 kg 

Granulat dla małych ssaków 

liściożernych (15kg) 

20 300 kg 

Suplement mineralno-witaminowy dla 

zwierząt  drapieżnych (20kg) 

4 80 kg 

 

1.Termin pierwszej dostawy- według potrzeb Zamawiającego. 

2..Dostawy odbywać się będą nie częsciej niż 1 raz miesiącu w zależnosci od potrzeb Zamawiającego. 

3. Dostawy będą się odbywać transportem wykonawcy, w godzinach pracy Magazynu zamawiającego tj. Od 

poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godziny 13:00. 

Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub 

producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw. 

4.Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów. 

6.Zmawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających ani zamówień, o których mowa 

w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienny niż określony 

przez niego sposób wykonania zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego Towaru w zależności 

od zapotrzebowania Zamawiającego, jednak nie więcej niż +/– 20%. Ograniczenie ilości nie stanowi dla 

Wykonawcy podstawy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W takim wypadku Wykonawca będzie 

zobowiązany dostarczyć zwiększoną ilość danego asortymentu w cenie jak w umowie. W przypadku 

zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru, Wykonawca będzie wymieniać 

zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe w terminie do 7 

dnia od dnia zgłoszenia wady na własny koszt. 

8.Poszczególne dostawy będą następować w terminie do 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia potrzeb,              

w oparciu o zamówienia z Magazynu zamawiającego składane telefonicznie, wysłane e-mailem lub zgłaszane w 

inny nie budzący wątpliwości sposób. 

9.Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych 

potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co 

nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia.  

10.W przypadku gdy Wykonwaca zamierza zrealizować  przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców.W przypadku nie wpisania nazw podwykonawców      

  i części zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.  
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II. Wyżej wymienione produkty powinny spełniać wymagania następujących norm: 

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

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

PN-R—64791:1994 PN-A-82055-12:1997(Beztlenowe laseczki przetrwalnikujące w 0,0001g) 

PN-R-64791:1994 PN-A-82055-12:1997(Inne drobnoustroje powodujące choroby lub upadki  

u zwierząt:chorobotwórcze laseczki z rodzaju Clostridium 0,1g) 

PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004 (Gronkowce chorobotwórcze powyżej 1,0X104 jtk/g*)  

PN-R64791:1994(Paciorkowce hemolizujące w 0,1g) 

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

PN-ISO 7954:1999(Ogólna liczba grzybów w 1 g) 

III. Granulaty muszą być produkowane zgodnie z wymaganiami określonymi w obecnie obowiązujących 

przepisach, w szczególności zgodnie z: 

1. Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie katalogu materiałów 

paszowych. 

2. Rozporządzeniem (WE)nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie 

dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt. 

3. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)Nr 767/2009z dnia 13 lipaca 2009r. w sprawie 

wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu 

Europejskiego  Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG dyrektywę komisji 80/511/EWG dyrektywy 

Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG,93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE. 

4. Rozporządzeniem(WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające 

wymagania dotyczące higieny pasz. 

5. Aktualnie obowiązującymi normami dotyczącymi wymagań mikrobiologicznych pasz: PN-R-64791:1994; 

PN-R-64792:1997; PN-EN ISO 688-2:2001 + A1 :2004,PN-EN ISO 4833-1:2013-12,PN-EN ISO 7218: 2008; 

PN-EN ISO 6579-1:2017-04, PN-ISO 21807:2005, PN-ISO 21527-1:2009 

6. Komponenty użyte do ich produkcji muszą być bezpieczne i dopuszczone do stosowania w żywieniu zwierząt 

(materiały paszowe, w tym dodatki paszowe dozwolone do stosowania w UE). 

7. Granulaty powinny być wykonane w sposób gwarantujący zachowanie trwałej twardej struktury granuli. 

8.Skład granulatu powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w tabeli 1,2,3,4.(np. typu Mazuri,DK 

Zoological Exotic, Animal Nutrition, Granovit, ZOO A, DH Dostih, Charnwood). 

9.Granulaty zagraniczne powinny spełniać wymagania norm równoważnych, obowiązujących w Uni 

Europejskiej. Każde opakowanie karmy musi posiadać trwałe oznaczenie z opisem rodzaju granulatu 

zawierającym następujące informacje: Nazwa towaru, waga, data produkcji, termin przydatności do spożycia, 

kod partii, numer identyfikacyjny wytwórcy, składniki karmy, analiza biochemiczna. Produkcja i dystrybucja 

karmy powinna być zgodna z warunkami i ustaleniami wobec zakładów i pośredników prowadzących 

działalność w sektorze pasz zwierzęcych, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 12.01.2005r. z poźniejszym i zmianami, ustanawiającym 

wymagania dotyczące higieny pasz.W sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, przy produkcji 

karmy obowiązuje Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej         

z dnia 22 sierpnia 2003 roku, z pózniejszymi zmianami.  

IV.Dodatkowe wymagania 

1.Termin przydatności do spożycia - nie krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy. 

2.Granulaty powinny być dostarczane w workach o masie nie większej niż 25kg. 

3.Przy każdej dostawie Wykonawca dostarcza aktualny dokument potwierdzający, że dana dostawa (partia) 

towaru spełnia wymagania mikrobiologiczne dla pasz , zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami-normy 

krajowe lub równoważne europejskie, o których mowa w pkt.II  

4.Badania granulatów produkcji krajowej winny być wykonywane okresowo w Zakładzie Higieny 

Weterynaryjnej - Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz lub przez inną jednostkę posiadającą 

uprawnienia do wykonywania w/w badań. Przy każdorazowej dostawie granulatów wymagane będzie aktualne 

oświadczenie o badaniu danej partii wydane przez inspektorat weterynarii lub jednostkę posiadającą uprawnienia 

do wykonywania w/w badań. 

5.Każde opakowanie karmy musi posiadać trwałe oznaczenie z opisem rodzaju granulatu zawierającym 

następujące informacje: Nazwa towaru, waga, data produkcji, termin przydatności do spożycia, kod partii, numer 

identyfikacyjny wytwórcy,składniki karmy, analiza biochemiczna. Produkcja i dystrybucja karmy powinna być 

zgodna z warunkami i ustaleniami wobec zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz 

zwierzęcych, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej z dnia 12.01.2005r. z poźniejszym i zmianami, ustanawiającym wymagania dotyczące higieny 

pasz.W sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, przy produkcji karmy obowiązuje Rozporządzenie 
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(WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  z dnia 22 sierpnia 2003 roku,  

z pózniejszymi zmianami 

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badań/analiz laboratoryjnych w przypadku podejrzenia 

złej jakości granulatów (badania mikrobiologiczne, badania fizykochemiczne, m.in.enzymy markerowe, metale 

ciężkie, dioksyny, furany, PCB, antybiotyki, pozostałości pestycydów). Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r.ustanawiające wymagania dotyczące higieny  pasz. 

Rozporządzenie (WE) Nr 396/21005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego 

 i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniając dyrektywę Rady 91/414/EWG, Rozporządzenie Komisji 

(WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006r. ustalające najwyższe  dopuszczalne poziomy niektórych 

zanieczyszczeń w środkach spożywczych. W przypadku wyników niekorzystnych, pondanormatywnych 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów/analiz. 

7. Każda partia dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem, nie spełnienie wymogów jakosciowych, 

ilościowych lub brak wymaganych poniżej dokumentów , może spowodować nie przyjęcie części lub całości 

zamówionego towaru. 

8.Zamawiający ma prowo do obciązenia kosztami wykonawcy w przypadku negatywnych wyników badań 

laboratoryjnych jakościowych, ilościowych i mikrobiologicznych w przypadku wykrycia szkodliwej patogennej 

mikroflory dla zwierząt oraz w przypadku stwierdzenia innego składu ilościowo-jakościowego w porównaniu  

z deklarowanym składem przez producenta. Badania te wykonywane będą na zlecenie Krakowskiego Ogrodu 

Zoologicznego. Badania będą zlecane w sytuacji  podejrzenia zatrucia pokarmowego po spożyciu granulatów 

przez zwierzęta. Partia granulatów skażonych mikrobiologicznie zostanie zwrócona wykonawcy na jego 

koszt.Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest dostarczyć granulat bez wad w ciągu 24 godzin oraz 

pokryć koszt wykonanych badań. 

9. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru,Wykonwca 

zobowiązany będzie wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić 

braki ilościowe w terminie do 7 dni, na własny koszt. 

10.Powyżej wymianione zostały specjalistyczne granulaty i mieszanki stosowane w dietach zwierząt 

egzotycznych utrzymywanych w Krakowskim Ogrodzie Zoologicznym. Pasze te wyprodukowane są                   

z wysokiej jakości składników. Są rekomendowane przez inne ogordy zoologiczne, weterynarzy,  TAG (grupy 

specjalistów EAZA) i koordynatorów gatunków (EAZA) jak również hodowców zajmujących się hodowlą 

gatunków zwierząt, którym dedykowane są wymienione granulaty i mieszanki. Ponad to na podstawie naszego 

doświadczenia możemy potwierdzić bardzo dobre rezultaty w hodowli zwierząt karmionych tymi paszami. 

 


