Znak: NZ-28-15/18

Załącznik Nr 1.1. do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SIANO PRASOWANE
I.

PRZEWIDYWANE TERMINY I ILOŚCI DOSTAW
nr zad.

zad. 1

CPV

j.m.

przewidywana ilość
w 2019 roku

03114200-5

kg

260 000

wyszczególnienie

Siano prasowane

1. Zamawiający przewiduje realizację dostaw w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Termin pierwszej dostawy – według potrzeb Zamawiającego.
3.

Zamawiający przewiduje realizację dostaw z przeciętną częstotliwością 2 – 3 razy w miesiącu.

4. Orientacyjna wielkość pojedynczej dostawy: od ok. 4 000 do ok. 8 000 kg.

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Siano musi spełniać następujące wymagania jakościowe:
1.1. charakteryzować się swoistą dla siana barwą i strukturą oraz zapachem (niedopuszczalny jest zapach:
pleśni, stęchły i inne obce);
1.2. być suche (wilgotność nie może przekraczać 17%);
1.3. być czyste, wolne od zanieczyszczeń organicznych i mineralnych (m.in.: piach, ziemia, błoto, szkodniki,
odchody gryzoni, itp.), a także innych niepożądanych, takich jak: sznurki, folie, papier, druty, itp.;
1.4. być wolne od porażenia grzybami pleśniowymi (niedopuszczalne są wszelkie ogniska i naloty pleśniowe);
1.5. być wolne od roślin uznanych za niepożądane (trujących), w tym także turzyc;
1.6. w składzie botanicznym muszą dominować popularne gatunki traw (kupkówka pospolita, życica
wielokwiatowa, tymotka łąkowa, życica trwała, kostrzewa łąkowa, wiechlina łąkowa, wyczyniec łąkowy,
stokłosa bezostna, mietlica biaława) z pewnym udziałem rośliny motylkowych (m.in.: koniczyny, wyki)
i ziół łąkowych (m.in.: babka lancetowata, krwawnik pospolity, mniszek lekarski);
1.7. musi pochodzić z traw koszonych w okresach od końca kłoszenia się do początków kwitnienia gatunków
traw przewodnich (niedopuszczalne jest siano z roślin koszonych w zaawansowanej fazie kwitnienia lub
po zakończeniu kwitnienia, silnie zdrewniałe, z dużym udziałem grubych, sztywnych pędów
kwiatostanowych).
2. Inne wymagania:
2.1. siano ma być prasowane w kostkach o masie ok. 10 - 20 kg.

III. DODATKOWE WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE ZASTRZEGA SOBIE ZAMAWIAJĄCY
1. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca wskaże miejsca pochodzenia siana, które Zamawiający będzie mógł
poddać ocenie agrotechnicznej.
2. Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
przeprowadzenia
badań/analiz
laboratoryjnych
w przypadku podejrzenia złej jakości siana (badania mikrobiologiczne, badania fizykochemiczne, m.in. enzymy
marketowe jakości, mikotoksyny, metale ciężkie, dioksyny, furany, PCB, antybiotyki, pozostałości pestycydów,
szkodniki i ich pozostałości): Rozporządzenie (WE) Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG
(Dz. U. L 70 z 16.03.2005, s 1 ze zm.). W przypadku wyników niekorzystnych, ponadnormatywnych,
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pokrycia kosztów badań/analiz.

