
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 15948-2016 z dnia 2016-01-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Milicz 

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... 

Termin składania ofert: 2016-02-02 

 

Numer ogłoszenia: 17090 - 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  15948 - 2016 data 25.01.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Stawy Milickie S.A., Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz, woj. dolnośląskie, tel. 71 3847110, fax. 71 3847110. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1). 

 W ogłoszeniu jest: 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 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=15948&rok=2016-01-25


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. 

 W ogłoszeniu powinno być: 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: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 4) dla części IV: 600,00 zł (słownie: sześćset 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. 

 

 

 

 


