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OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

 MROŻONE  PRZEPIÓRKI     
 

I. PRZEWIDYWANE  TERMINY  I  ILOŚCI  DOSTAW 
 

nr 
zadania 

wyszczególnienie CPV 
przewidywana ilość w 2019 r.  

(szt.) 

zad. 4 

Mrożone przepiórki 
dorosłe 

15110000-2 4 000 

Mrożone pisklęta 
przepiórek 

15110000-2 3 700 

 

1. Termin pierwszej dostawy – według potrzeb Zamawiającego. 
 

2. Zamawiający przewiduje realizację dostaw z przeciętną częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał. 
 

3. Orientacyjna wielkość pojedynczej dostawy waha się w granicach od 500 do 1 500 szt. 
 

II. WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiane przepiórki muszą spełniać następujące wymagania: 
1.1. masa pojedynczej przepiórki dorosłej nie powinna być mniejsza niż 100 g; 
1.2. pisklęta przepiórek – maksymalnie w wieku 3-4 dni;  
1.3. przepiórki mrożone w całości tuż po uśmierceniu zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami 

(przedtem przegłodzone) powinny być stopniowo schłodzone, a następnie zamrożone 
w temperaturze –22 °C; 

1.4. powinny posiadać prawidłowy wygląd ogólny, upierzenie suche (bez zanieczyszczenia kałem lub 
ściółką); 

1.5. bez cech wskazujących na zmiany chorobowe, w tym w szczególności choroby zakaźne lub 
pasożytnicze oraz oznak wskazujących na rozpoczęcie procesów psucia się tkanek przed 
zamrożeniem; 

1.6. muszą pochodzić z hodowli, posiadającej odpowiednie zezwolenie na prowadzenie tego typu 
działalności. 

 

2. Dostarczane przepiórki 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. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia sztuk w bardzo niskiej kondycji (brak mięśni 
piersiowych) oraz sztuk z zapaleniem otrzewnej wywołanym rozlewaniem się kul żółtkowych – w 
przypadku przepiórek dorosłych oraz w przypadku piskląt przepiórek – z pękniętym woreczkiem 
żółtkowym oraz z fragmentami skorupy jaj, nie do końca wyklutych lub niecałkowicie, nieprawidłowo 
rozwiniętych.  
 

4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarza 
weterynarii nadzorującego hodowlę, o stanie zdrowia zwierząt. 

 

5. Dostarczane przepiórki muszą być przewożone środkiem transportu przystosowanym  
i dopuszczonym do transportu tego rodzaju towaru. 
 
 
 
 


