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Milicz: DOSTAWA NAWOZÓW W POSTACI MOCZNIKA, 

SUPERFOSFATU, WAPNA, SOLI POTASOWEJ.  

Numer postępowania: PN-1/2016 

Numer ogłoszenia: 15948 - 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Stawy Milickie S.A. , Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz, woj. dolnośląskie, tel. 71 

3847110, faks 71 3847110. 

 Adres strony internetowej zamawiającego:  www.stawymilickie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Inny: spółka akcyjna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  DOSTAWA NAWOZÓW W POSTACI 

MOCZNIKA, SUPERFOSFATU, WAPNA, SOLI POTASOWEJ. Numer postępowania: PN-1/2016. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa nawozów dla potrzeb przedsiębiorstwa Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca: 1) CZĘŚĆ I: 

mocznik minimum 46% N w ilości 166 ton (słownie: sto sześćdziesiąt sześć ton) pakowany w 500 kg big-

bagach, 2) CZĘŚĆ II: superfosfat wzbogacony minimum 40% P2O5 w ilości 162 ton (słownie: sto 

sześćdziesiąt dwie tony) pakowany w 500 kg big-bagach, 3) CZĘŚĆ III: wapno tlenkowe pyliste minimum 

80% CaO w ilości 950 ton (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt ton) pakowane w 500/1000 kg big-bagach, 4) 

CZĘŚĆ IV: sól potasową minimum 60% K2O w ilości 21 tony (słownie: dwadzieścia jeden ton), pakowany 

w 500 kg big-bagach. 2. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości 

http://www.stawymilickie.pl/


(orzeczenie laboratoryjne) dostarczanych nawozów. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane 

charakteryzujące nawóz oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań. 3. Szczegółowe 

postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy 

w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.41.00.00-1, 24.42.00.00-4, 24.44.00.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  tak, liczba części: 4. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:  nie. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 1) dla części I: 5 000,00 

zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 2) dla części II: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 3) dla części III: 

600,00 zł (słownie: sześćset złotych), 4) dla części IV: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium 

może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach 

udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu 

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Miliczu Nr 89 9582 

0000 2000 0024 4417 0023. 4. WADIUM WNOSZONE W PIENIĄDZU ZOSTANIE UZNANE ZA 

WNIESIONE SKUTECZNIE, JEŻELI W OZNACZONYM TERMINIE W DNIU SKŁADANIA OFERT 

ZNAJDUJE SIĘ NA RACHUNKU ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż 

w pieniądzu, potwierdzoną kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, należy złożyć wraz z 

ofertą, trwale ją łącząc, zaś oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, należy złożyć w 

odrębnym opakowaniu dołączonym do oferty. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej powinno w treści zawierać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) 

do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie, bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 u.p.z.p., 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 

gwarancją, 3) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 4) 



miejsce i termin zwrotu gwarancji. 6. Zasady zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 - 4 u.p.z.p.: 1) 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 

z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza lub po unieważnieniu 

postępowania, 2) Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) Zamawiający 

zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 4) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 u.p.z.p., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w określonym 

przez Zamawiającego terminie. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Zasady zatrzymanie wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a 

- 5 u.p.z.p.: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, 

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 

stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. W przypadku nie wniesienia wadium w 

zakreślonym terminie Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2) u.p.z.p. Zgodnie 

z art. 24 ust. 4 u.p.z.p. ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

 

 



 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli: Część I: Wykonawca przedstawi, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej 2-dwie dostawy odpowiadające 

swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - dostawy mocznika - o wartości brutto nie mniejszej 

niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każde zamówienie. Część II: Wykonawca 

przedstawi, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej 2-dwie dostawy 

odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - dostawy superfosfatu - o wartości 

brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każde zamówienie. Część III: 

Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej 2-

dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - dostawy wapna - o 

wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każde zamówienie. 

Część IV: Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, 

co najmniej 2-dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - dostawy 

soli potasowej - o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych) każde zamówienie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 

 

 

 



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

 



III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Termin płatności - 5 

IV.2.2) 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,  adres strony, na której będzie prowadzona: 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.stawymilickie.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:   

Stawy Milickie S. A. Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2016 

godzina 10: 00, miejsce: Stawy Milickie S. A. Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz. 

IV.4.5) Termin związania ofertą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: DOSTAWA NAWOZÓW W POSTACI MOCZNIKA. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa nawozów dla potrzeb przedsiębiorstwa Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca: mocznik 

minimum 46% N w ilości 166 ton (słownie: sto sześćdziesiąt sześć ton) pakowany w 500 kg big-bagach. 



2. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości (orzeczenie 

laboratoryjne) dostarczanych nawozów. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane 

charakteryzujące nawóz oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań. 3. Szczegółowe 

postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.41.00.00-1. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.04.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin płatności - 5 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: DOSTAWA NAWOZÓW W POSTACI SUPERFOSFATU. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa nawozów dla potrzeb przedsiębiorstwa Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca: 

superfosfat wzbogacony minimum 40% P2O5 w ilości 162 ton (słownie: sto sześćdziesiąt dwie tony) 

pakowany w 500 kg big-bagach. 2. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać 

świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) dostarczanych nawozów. Orzeczenie musi zawierać 

podstawowe dane charakteryzujące nawóz oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań. 3. 

Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte 

we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.42.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.04.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin płatności - 5 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: DOSTAWĘ NAWOZÓW W POSTACI WAPNA. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa nawozów dla potrzeb przedsiębiorstwa Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca: wapno 

tlenkowe pyliste minimum 80% CaO w ilości 950 ton (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt ton) pakowane 

w 500/1000 kg big-bagach. 2. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo 

jakości (orzeczenie laboratoryjne) dostarczanych nawozów. Orzeczenie musi zawierać podstawowe 

dane charakteryzujące nawóz oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań. 3. Szczegółowe 

postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.42.00.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 04.03.2016. 



 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin płatności - 5 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: DOSTAWA NAWOZÓW W POSTACI SOLI POTASOWEJ. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa nawozów dla potrzeb przedsiębiorstwa Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca: sól 

potasową minimum 60% K2O w ilości 21 tony (słownie: dwadzieścia jeden ton), pakowany w 500 kg 

big-bagach. 2. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości 

(orzeczenie laboratoryjne) dostarczanych nawozów. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane 

charakteryzujące nawóz oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań. 3. Szczegółowe 

postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.44.00.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin płatności - 5 

 


