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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup koników polskich i krów polskich czerwonych na rzecz 

Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. 
2. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:  

a) klacz rasy konik polski – szt. 1: 
− urodzona w Polsce, spełniająca warunki wpisu do polskiej głównej księgi stadnej 

koników polskich, która jest księgą zamkniętą, 
− wywodzi się od wyodrębnionych linii Ŝeńskich, 
− posiada typ płciowy i rasowy oraz inne cechy charakterystyczne dla rasy konik 

polski, określony w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy konik 
polski, 

− charakteryzuje się umieszczeniem i cechami budowy zgodnymi ze wzorcem rasy 
określonym w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy konik polski, 

− wykazuje się zdrowiem, prawidłowym rozwojem i budową ciała, 
− uzyskała w ocenie pokroju w skali 100-punktowej minimum 76 pkt bonitacyjnych, 

w tym za typ rasowy  minimum 13 pkt, 
− ma obowiązkowo potwierdzone pochodzenie za pomocą markerów genetycznych, 

określonych na podstawie badań przeprowadzonych w upowaŜnionych 
laboratoriach, 

− ma pisemne świadectwo pokrycia lub urodziła źrebię w ostatnich 12 miesiącach, 
− jest stanowiona tylko ogierem tej samej rasy, wskazanym przez podmiot prowadzący 

księgę, spełniającym warunki programu ochrony, zawarte w pkt.: „zasady wyboru 
ogierów dopuszczonych do krycia klaczy w programie ochrony”, po którym 
urodzone potomstwo równieŜ musi spełniać warunki rodowodowe uczestnictwa w 
programie ochrony.  

 
b) krowy rasy polska czerwona  – szt. 2: 

objęte programem ochrony zasobów genetycznych lub spełniające warunki wpisania do 
programu takie jak: wpisane do księgi i poddawane ocenie wartości uŜytkowej, które 
charakteryzują się umaszczeniem i cechami budowy zgodnymi ze wzorcem rasy oraz spełniają 
jeden z następujących warunków:  
− pochodzą po rodzicach objętych programem ochrony;  

− posiadają maksimum 49,9% udziału genotypu innych ras czerwonych; 

− nie były kryte w wieku przed 13 miesiącem Ŝycia, optymalny wiek krycia jałówek to 14-
16 miesiąc ich Ŝycia. 

oraz: 

− dopuszcza się moŜliwość zakupu jałówek cielnych, spełniających wyŜej wymienione 
warunki. 

 

 
  
 


