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OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

MROŻONE  LUB  SCHŁODZONE  KRÓLIKI 
 

I. PRZEWIDYWANE  TERMINY  I  ILOŚCI  DOSTAW 
 

nr 
zadania 

wyszczególnienie CPV 
przewidywana ilość w 2018 r.  

(kg) 

zad. 3 Mrożone króliki 15119100-6 2 500 

 

1. Termin pierwszej dostawy – według potrzeb Zamawiającego. 
 

2. Zamawiający przewiduje realizację dostaw z przeciętną częstotliwością raz w miesiącu. 
 

3. Orientacyjna wielkość pojedynczej dostawy waha się w granicach od ok. 200 do ok. 400 kg. 
 

II. WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiane króliki muszą spełniać następujące wymagania: 
1.1. powinny być poddane ubojowi zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami;  
1.2. powinny być dostarczone mrożone lub świeżo ubite schłodzone; 

1.3. powinny być transportowane w taki sposób aby nie ulegały wzajemnemu zabrudzeniu, np. 
krwią; 

1.4. powinny być dostarczone w sposób umożliwiający wizualną ocenę ich jakości (tj. m.in.: 

dokładność patroszenia, stan skóry wewnątrz uszu);  
1.5. mają być ze skórą, z całymi łbami, łapami, częściowo wypatroszone – tzn. mają posiadać serca, 

wątrobę, płuca (bez układu pokarmowego i pęcherza moczowego);  
1.6. powinny posiadać prawidłowy wygląd ogólny; nie mogą posiadać cech dyskwalifikujących, tzn.: 

oznak chorób, a w szczególności chorób pasożytniczych i zakaźnych, nowotworów, ropni i guzów 

nieznanego pochodzenia, nadmiernego zanieczyszczenia kałem i/lub moczem (biegunka), 
rażących zmian skórnych na kończynach (odgnioty, owrzodzenia skóry części podeszwowej 

skoków – zaawansowany stan, strupy), oznak wskazujących na rozpoczęcie procesów psucia się 
przed zamrożeniem; wyklucza się króliki, których wnętrze zostało zanieczyszczone treścią 
przewodu pokarmowego i/lub żółcią podczas wytrzewiania; 

1.7. minimalna masa pojedynczego królika nie powinna być mniejsza niż 1,5 kg;  
1.8. mają pochodzić z ferm przemysłowych lub półprzemysłowych, objętych stałym nadzorem 

weterynaryjnym. 
 

2. Dostarczane króliki muszą spełniać wymagania sanitarne zgodne z obecnie obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 

21 października 2009 r.) – materiał kategorii 3.   
 

3. Do każdej dostawy Wykonawca musi dołączyć dokument, potwierdzający pełnienie nadzoru 

weterynaryjnego przez ostatnie 30 dni przed datą dostawy.  
 

4. Dostarczane króliki muszą być przewożone środkiem transportu przystosowanym  
i dopuszczonym do transportu tego rodzaju towaru. 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli pochodzenia królików, w tym warunków ich 
utrzymania. 

 
 


