Załącznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/182/16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Sukcesywna dostawa świń do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego
Instytutu Badawczego w Puławach
I.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świń, która obejmuje:
1. sprzedaż świń w ilości 40 szt. spełniających wymagania według opisu pkt. II.
2. sukcesywny transport świń w łącznej ilości 40 szt. do siedziby Zamawiającego.

II.

Świnie powinny spełniać poniższe wymagania:
1. wiek: 6-8 tygodni,
2. płeć:
a) 20 szt. świń: płeć żeńska,
b) 20 szt. świń: płeć męska.
3. świnie powinny być wolne od jakichkolwiek zmian patologicznych w płucach,
4. świnie powinny być wolne od następujących chorób:
a) mykoplazmowego zapalenia płuc,
b) zespołu rozrodczo-oddechowego,
c) pleuropneumonii,
d) zakaźnego zanikowego zapalenia nosa,
e) grypy świń.

III.

Wybrany Wykonawca powinien przed podpisaniem umowy potwierdzić najwyższy status
zdrowotny świń poprzez dostarczenie do Zamawiającego wyników badań laboratoryjnych
lub zaświadczenie lekarza prowadzącego wykazujące, iż oferowane świnie są wolne od
chorób wymienionych w pkt. II ust. 3 i 4.

IV.

Przed zakupem świń Zamawiający we własnym zakresie pobierze od świń materiał do
badań i zbada czy oferowane świnie są wolne od chorób wymienionych w pkt. II ust. 3 i 4.

V.

Wykonawca/Właściciel/Zarządca fermy musi wyrazić zgodę i umożliwić Zamawiającemu
częste wizyty na fermie w celu pobierania od świń materiału do badań w celu poprawnej
selekcji zwierząt doświadczalnych.

VI.

Na fermie musi być prowadzona pełna i rzetelna dokumentacja dotycząca hodowanych
zwierząt tj. szczepienia stosowane w stadzie, dokładne daty porodów itp. Wybrany
Wykonawca powinien udostępnić Zamawiającemu i umożliwić wgląd w prowadzoną
dokumentację dotyczącą oferowanych świń.

VII.

Na fermie musi być przestrzegana zasada „całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie
puste”. Wykonawca/Właściciel/Zarządca fermy musi wyrazić zgodę i umożliwić
Zamawiającemu wizytę na fermie w celu sprawdzenia przestrzegania w/w zasady.

VIII.

Odległość fermy od siedziby Zamawiającego (PIWet-PIB Puławy) nie może być większa
niż 75 km. Warunek dyktowany częstymi wizytami na fermie.

IX.

Warunki dostawy:
1. Sukcesywne dostawy od momentu podpisania umowy do 31.12.2016 r.
2. Data dostawy oraz ilość dostarczanych świń będzie każdorazowo telefonicznie lub
e-mailowo uzgadniana z Zamawiającym.
3. Przewiduje się maksymalnie 3 dostawy w trakcie trwania umowy.

