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Opis przedmiotu zamówienia:

K,9..............lrma specjalisĘczna dla psów i kotółv w puszkach i sucha

Wymagania ogólne:

Produkt: karma specjalistyczna mokra i sucha pochodząca od dwóch różnych producentów.

Ptzezoryginalne opakowanienależy rozumieó opakowanie firmowane przezproducenta,

w którym produkt jest dostępny na rynku polskim.

Karmę dyskwatifikuje brak oznakowania opakowń, uszkodzenia mechaniczne opakowań,

brak otwietacza przy puszce.

Każde opakowanie powinno zavłierać czytelne dane w języku polskim: nazwę produktu,

termin przydatności do spoĘcią informacj e dotyczące składu karmy.

Tęrmin przydabrości do spożycia deklarowany przezproducenta karmy powinien wynosić nie

mniej ńżlż miesięcy od da§ dostawy do magazynu ZamańĄącego.

Specyfikacj a dotycząca rodzaj ów karmy:

I. Karma specjalistyczna dla psów sucha:
1. Karma pełnoporcjowa dietetycntadladorosłych psów zprzewlekJą lub ostrą biegunką,

zapaleniem błony śluzowej żołądkalub dysbakteriozą stosowana przy osĘchzaburzeńach
wchłaniania jelitowego. Wysokoenergetyczna.

Składniki anality czne:

białko surowe - minimum 25oń

oleje i tŁaszcze surowe: minimum 20%

EPA/DHA: minimum 0,3 IYo

Kwasy tłuszczowe Omega-3: minimum 0,85Yq

sy tfuszczowe Omega-6: minimum 4,28Yo

).Katmapełnoporcjowa dietetyczna dladorosĘch psów z nietolerancją pokarmową

wskazana przy diecie eliminacyjnej, nietolerancji pokarmowej, alergii pokarmowej z

symptomami skómymi i/lub gastrycznymt,chorobach zapalnychjelit, przewlekĘm,

idiopatycznym zapaleńu jelita grube go, zevłnątrz wydzielniczej niewydolności trzustki,

dysbakteriozie.
Składniki analityczne :

białko surowe -mińmlxn Zlyo
oleje i tłaszcze surowe: minimum 190ń

kwasy tłuszczowe Omega 3: minimum 0,95Yo

Źudlłabiałka: hydrolizowany izolat z bińkasojowego, hydrohzówana wątroba drobiowa

Źn d ała wę glowodan ów : ry ż

II. Karma specjalistyczna dla psów mokra:
1. Karma pełnoporcjowa dla dorosĘch psów cierpiących na przewlekłą lub ostrą biegunkę,

wymioty i inne dolegliwości układu pokarmowego.

Opakowanie: puszka 4009

Składniki analiĘcznó:
. białko surowe - minimum 8,5%



tłtlszcz surowy : minimum 6,5 oń

wilgotnośó: minimum 757o

Kwasy tłuszczowe Omega-6: minimum 0,95Yo

Kwasy tłuszczowe Omega-3: minimum 0,08%

Kąrmapowinnaposiadaóskładnikiowysokiejstrawności.

Z.DieteĘcznakarmamokra dla psów z chorobami nerek, z cltrończnąniewydolnością nerek,

Z ńską zawańo ścią fo sforu.

Opakowanie: puszka od 4009 do 4509

Składniki anality czae:

białko surowe - minimum 5,4oń

tŁuszcz surowy : minimum 9,0oń

ńlgotność: minimum 660ń

III. Kąrma specjalistyczna dla psów i kotów mokra:

1. Dietetyc znakarmamokra dla dorosłych, osłabionych psów i kotów, Do stosowania

podczas rekonwalescencji, intensywnej terapii, po zńiegach chirurgicznych,karmienia

sondą, przy niedożywieniu. Lekkostrawna. Wysokoenergetycznaz dużązawartością białka,

Zawierującaskładnikilekkostrawneorazluteinęitaurynę.
Opakowanie: puszka od 1959 do2509

Składniki anality czne:

białko surowe - minimum 12,7Ya

tfuszcz surowy : minimum 6,40ń

wilgotnośó : mińmllm 7 3Y,

Kwasy tłuszczowe Omega-6: minimum 1,5oń

Kwasy tłuszczowę Omega-3: 0,490ń

Tauryna: minimum 0,14Vo

IV. Karma specjalisĘczna dla kotów sucha:

1. Karma sucha dla dorosłych kotów zprzew|ekJą lub ostrą biegunką, Stosowana przy

wynriotach, zapaleniu okrężnicy lub dla kotów z dysbakteriozą, karma o wysokiej

strawności, wysokoen er geĘ czna,

Składniki ana|tĘczne:

białko surowe - mińmum 32Yo

tŁuszcz surowy: minimum 1 4%

wilgotność: minimum 70ń

V. Karma specjalistyczna dla kotów mokra

1. Karma mokra dla kotów z chorobami układu pokarmowe go, ?Przęwlekłą 
lub ostrą

biegunką, stosowana przy zapaleniu okrężnicy. karma o podwyższonej wartości

energetycznej i obniżonej zawartości tłuszczu.Nie zawiera glutenu, ańIaktozy,

Opakowanie: saszetkaod 85g do 1009

Składniki analityczne :

białko surowe - minimum 80ń

tŁuszcz surowy: minimum 3%

wilgotność : minimum 79oń


