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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Stawy Milickie Spółka Akcyjna w Rudzie Sułowskiej 20
Milicz
Sułów ul. Kolejowa 2
56-300
Polska
Osoba do kontaktów: Stawy Milickie Spółka Akcyjna Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz
Tel.: +48 713847110
E-mail: przetargi@stawymilickie.pl
Faks: +48 713847110
Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.stawymilickie.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
DOSTAWA PSZENICY PASZOWEJ
Numer referencyjny: PN-3/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
03211100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zboża obejmująca pszenicę paszową w ilości 2000 ton (słownie: dwa
tysiące ton).
2. Zboże, o których mowa w ust. 1 musi spełnić następującą normę: PN-69/R-74016 (zanieczyszczenia nie
więcej niż: ogółem 8%, nieużyteczne 4%, wilgotność nie więcej niż 15%, brak ziarna porażonego fuzariozą,
ziarna spleśniałe poniżej 1%, sporysz poniżej 0,05%, ziarno bez szkodników).
3. Do każdej dostawy zboża wymagane jest dostarczenie wymaganych prawem certyfikatów jakości
pochodzących od producenta.
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we
wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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01/04/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: stawymilickie20
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-034088
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 049-111953
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 06/03/2019

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli: Wykonawca przedstawi, źe 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 pszenicy - o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) każde
zamówienie.
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieź wykonywanych głównych
dostaw, potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdziale V pkt 1 ppkt 1) lit. b) SIWZ, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr
6 do SIWZ. przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bádź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Za główne dostawy
uznaje się dostawy niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 1 ppkt 2) lit. c)
SIWZ.
Powinno być:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli: Wykonawca przedstawi, źe 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 pszenicy - o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) każde
zamówienie.
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieź wykonywanych głównych
dostaw, potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdziale V pkt 1 ppkt 2) lit. c) SIWZ, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr
6 do SIWZ. przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bádź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
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powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Za główne dostawy
uznaje się dostawy niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 1 ppkt 2) lit. c)
SIWZ.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

