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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Stawy Milickie Spółka Akcyjna w
Rudzie Sułowskiej 20

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Milicz
Miejscowość: Ruda Sułowska 20

Kod pocztowy: 56-300

Punkt kontaktowy: Stawy Milickie Spółka Akcyjna
Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 713847110

Osoba do kontaktów: _____
E-mail: przetargi@stawymilickie.pl

Faks: +48 713847110

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.stawymilickie.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
DOSTAWA MATERIAŁU ZARYBIENIOWEGO
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału zarybieniowego dla potrzeb przedsiębiorstwa Stawy Milickie
Spółka Akcyjna obejmująca:
1) CZĘŚĆ I:
a) Karp kroczek w ilości 325 000,00 kg (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy kilogramów). Minimalna
wielkość 200 gram, maksymalna wielkość 700 gram.
2) CZĘŚĆ II:
a) Karp narybek w ilości 100 000,00 kg (słownie: sto tysięcy kilogramów).
Minimalna wielkość 40 gram, maksymalna wielkość 100 gram
3) CZĘŚĆ III:
a) Sum europejski wylęg żerujący w ilości 1 000 000,00 sztuk (słownie: jeden milion sztuk),
b) Amur biały wylęg podchowany w ilości 1 000 000,00 sztuk (słownie: jeden milion sztuk),
c) Tołpyga pstra wylęg podchowany w ilości 2 500 000,00 sztuk (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sztuk),
d) Tołpyga pstra narybek w ilości 26 500,00 kg (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset kilogramów).
Minimalna wielkość 40 gram.
2. Wykonawca do każdej dostawy jest zobowiązany dołączyć aktualne świadectwo pochodzenia i zdrowia
dostarczanych ryb, dostosowane do norm prawa krajowego obowiązującego w Polsce (dostarczony
weterynaryjny numer identyfikacyjny (dla ryby z Polski)
oraz świadectwo zdrowia dla handlu wewnątrzwspólnotowego). Orzeczenie musi być zaopatrzone w datę
wykonania badań, wystawione i opieczętowane przez uprawniony organ.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we
wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej
Załącznik Nr 6 do SIWZ.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
03311000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Numer postępowania: PN-4/2016. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym
znakiem.
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_stawymilickie20
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-026981 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 046-075689 z dnia: 05/03/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
01/03/2016 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
1. Przedmiotem zamówienia jest
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
dostawa materiału zarybieniowego
zakupu
dla potrzeb przedsiębiorstwa
Stawy Milickie Spółka Akcyjna
obejmująca: 1) CZĘŚĆ I: a) Karp
kroczek w ilości 325 000,00 kg
(słownie: trzysta dwadzieścia pięć
tysięcy kilogramów). Minimalna
wielkość 200 gram, maksymalna
wielkość 700 gram. 2) CZĘŚĆ
II: a) Karp narybek w ilości 100
000,00 kg (słownie: sto tysięcy
kilogramów). Minimalna wielkość
40 gram, maksymalna wielkość
100 gram 3) CZĘŚĆ III: a) Sum
europejski wylęg żerujący w ilości
1 000 000,00 sztuk (słownie: jeden
milion sztuk), b) Amur biały wylęg
podchowany w ilości 1 000 000,00
sztuk (słownie: jeden milion sztuk),
c) Tołpyga pstra wylęg podchowany
w ilości 2 500 000,00 sztuk (słownie:
dwa miliony pięćset tysięcy
sztuk), d) Tołpyga pstra narybek
w ilości 26 500,00 kg (słownie:
dwadzieścia sześć tysięcy pięćset
kilogramów). Minimalna wielkość

Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa materiału zarybieniowego
dla potrzeb przedsiębiorstwa Stawy
Milickie Spółka Akcyjna obejmująca:
1) CZĘŚĆ I:
a) Karp kroczek w ilości 325 000,00
kg (słownie: trzysta dwadzieścia
pięć tysięcy kilogramów). Minimalna
wielkość 200 gram, maksymalna
wielkość 700 gram.
2) CZĘŚĆ II:
a) Karp narybek w ilości 100 000,00
kg (słownie: sto tysięcy kilogramów).
Minimalna wielkość 40 gram,
maksymalna wielkość 100 gram.
3) CZĘŚĆ III:
a) Sum europejski wylęg żerujący w
ilości 1 000 000,00 sztuk (słownie:
jeden milion sztuk),
b) Amur biały wylęg podchowany w
ilości 1 000 000,00 sztuk (słownie:
jeden milion sztuk),
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40 gram. 2. Wykonawca do każdej c) Tołpyga pstra wylęg podchowany
dostawy jest zobowiązany dołączyć w ilości 2 500 000,00 sztuk (słownie:
aktualne świadectwo pochodzenia dwa miliony pięćset tysięcy sztuk),
d) Tołpyga pstra narybek w ilości
i zdrowia dostarczanych ryb,
26 500,00 kg (słownie: dwadzieścia
dostosowane do norm prawa
sześć tysięcy pięćset kilogramów).
krajowego obowiązującego w
Minimalna wielkość 40 gram.
Polsce (dostarczony weterynaryjny 2. Wykonawca do każdej dostawy
jest zobowiązany dołączyć
numer identyfikacyjny (dla ryby z
aktualne świadectwo pochodzenia
Polski) oraz świadectwo zdrowia dla i zdrowia dostarczanych ryb,
dostosowane do norm prawa
handlu wewnątrzwspólnotowego).
Orzeczenie musi być zaopatrzone krajowego obowiązującego w
Polsce (dostarczony weterynaryjny
w datę wykonania badań,
numer identyfikacyjny (dla ryby z
wystawione i opieczętowane przez Polski) oraz świadectwo zdrowia dla
uprawniony organ. 3. Szczegółowe handlu wewnątrzwspólnotowego).
musi być zaopatrzone w
postanowienia dotyczące warunków Orzeczenie
datę wykonania badań, wystawione
wykonania przedmiotu zamówienia i opieczętowane przez uprawniony
zostały zawarte we wzorze umowy organ.
w sprawie zamówienia publicznego 3. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do obecności pracowników
stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ. spółki Stawy Milickie S.A. mianowicie
ichtiologów i ichtiopatologów przy
załadunkach ryb.
4. Szczegółowe postanowienia
dotyczące warunków wykonania
przedmiotu zamówienia zostały
zawarte we wzorze umowy w
sprawie zamówienia publicznego
stanowiącej
Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Część nr : 1 Nazwa :
DOSTAWA KARPIA KROCZKA

Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa materiału zarybieniowego
dla potrzeb przedsiębiorstwa
Stawy Milickie Spółka Akcyjna
obejmująca: Karp kroczek w
ilości 325 000,00 kg (słownie:
trzysta dwadzieścia pięć tysięcy
kilogramów). Minimalna wielkość
200 gram, maksymalna wielkość
700 gram. 2. Wykonawca do każdej
dostawy jest zobowiązany dołączyć
aktualne świadectwo pochodzenia
i zdrowia dostarczanych ryb,
dostosowane do norm prawa
krajowego obowiązującego w
Polsce (dostarczony weterynaryjny
numer identyfikacyjny (dla ryby z
Polski) oraz świadectwo zdrowia dla
handlu wewnątrzwspólnotowego).
Orzeczenie musi być zaopatrzone
w datę wykonania badań,
wystawione i opieczętowane przez
uprawniony organ. 3. Szczegółowe

Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa materiału zarybieniowego
dla potrzeb przedsiębiorstwa
Stawy Milickie Spółka Akcyjna
obejmująca: Karp kroczek w
ilości 325 000,00 kg (słownie:
trzysta dwadzieścia pięć tysięcy
kilogramów). Minimalna wielkość
200 gram, maksymalna wielkość
700 gram. 2. Wykonawca do każdej
dostawy jest zobowiązany dołączyć
aktualne świadectwo pochodzenia
i zdrowia dostarczanych ryb,
dostosowane do norm prawa
krajowego obowiązującego w
Polsce (dostarczony weterynaryjny
numer identyfikacyjny (dla ryby z
Polski) oraz świadectwo zdrowia dla
handlu wewnątrzwspólnotowego).
Orzeczenie musi być zaopatrzone w
datę wykonania badań, wystawione
i opieczętowane przez uprawniony
organ. 3. Zamawiający zastrzega
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postanowienia dotyczące warunków sobie prawo do obecności
wykonania przedmiotu zamówienia pracowników spółki Stawy Milickie
zostały zawarte we wzorze umowy S.A. mianowicie ichtiologów i
w sprawie zamówienia publicznego ichtiopatologów przy załadunkach
ryb.
stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4. Szczegółowe postanowienia
dotyczące warunków wykonania
przedmiotu zamówienia zostały
zawarte we wzorze umowy w
sprawie zamówienia publicznego
stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Część nr : 2 Nazwa :
DOSTAWA KARPIA NARYBKA

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Część nr : 3 Nazwa :
DOSTAWA RYB

Zamiast:
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest
1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa materiału zarybieniowego dostawa materiału zarybieniowego
dla potrzeb przedsiębiorstwa
dla potrzeb przedsiębiorstwa
Stawy Milickie Spółka Akcyjna
Stawy Milickie Spółka Akcyjna
obejmująca: Karp narybek w ilości obejmująca: Karp narybek w ilości
100 000,00 kg (słownie: sto tysięcy 100 000,00 kg (słownie: sto tysięcy
kilogramów). Minimalna wielkość
kilogramów). Minimalna wielkość
40 gram, maksymalna wielkość
40 gram, maksymalna wielkość
100 gram. 2. Wykonawca do każdej 100 gram. 2. Wykonawca do każdej
dostawy jest zobowiązany dołączyć dostawy jest zobowiązany dołączyć
aktualne świadectwo pochodzenia aktualne świadectwo pochodzenia
i zdrowia dostarczanych ryb,
i zdrowia dostarczanych ryb,
dostosowane do norm prawa
dostosowane do norm prawa
krajowego obowiązującego w
krajowego obowiązującego w
Polsce (dostarczony weterynaryjny Polsce (dostarczony weterynaryjny
numer identyfikacyjny (dla ryby z
numer identyfikacyjny (dla ryby z
Polski) oraz świadectwo zdrowia dla Polski) oraz świadectwo zdrowia dla
handlu wewnątrzwspólnotowego).
handlu wewnątrzwspólnotowego).
Orzeczenie musi być zaopatrzone Orzeczenie musi być zaopatrzone w
w datę wykonania badań,
datę wykonania badań, wystawione
wystawione i opieczętowane przez i opieczętowane przez uprawniony
uprawniony organ. 3. Szczegółowe organ. 3. Zamawiający zastrzega
postanowienia dotyczące warunków sobie prawo do obecności
wykonania przedmiotu zamówienia pracowników spółki Stawy Milickie
zostały zawarte we wzorze umowy S.A. mianowicie ichtiologów i
w sprawie zamówienia publicznego ichtiopatologów przy załadunkach
stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ. ryb. 4. Szczegółowe postanowienia
dotyczące warunków wykonania
przedmiotu zamówienia zostały
zawarte we wzorze umowy w
sprawie zamówienia publicznego
stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Zamiast:
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest
1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa materiału zarybieniowego dostawa materiału zarybieniowego
dla potrzeb przedsiębiorstwa
dla potrzeb przedsiębiorstwa
Stawy Milickie Spółka Akcyjna
Stawy Milickie Spółka Akcyjna
obejmująca: a) Sum europejski
obejmująca: a) Sum europejski
wylęg żerujący w ilości 1 000 000,00 wylęg żerujący w ilości 1 000 000,00
sztuk (słownie: jeden milion sztuk), sztuk (słownie: jeden milion sztuk),
b) Amur biały wylęg podchowany w b) Amur biały wylęg podchowany w
ilości 1 000 000,00 sztuk (słownie: ilości 1 000 000,00 sztuk (słownie:
jeden milion sztuk), c) Tołpyga
jeden milion sztuk), c) Tołpyga
pstra wylęg podchowany w ilości
pstra wylęg podchowany w ilości
2 500 000,00 sztuk (słownie: dwa
2 500 000,00 sztuk (słownie: dwa
miliony pięćset tysięcy sztuk), d)
miliony pięćset tysięcy sztuk), d)
Tołpyga pstra narybek w ilości 26
Tołpyga pstra narybek w ilości 26
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500,00 kg (słownie: dwadzieścia
500,00 kg (słownie: dwadzieścia
sześć tysięcy pięćset kilogramów). sześć tysięcy pięćset kilogramów).
Minimalna wielkość 40 gram. 2.
Minimalna wielkość 40 gram. 2.
Wykonawca do każdej dostawy
Wykonawca do każdej dostawy
jest zobowiązany dołączyć
jest zobowiązany dołączyć
aktualne świadectwo pochodzenia aktualne świadectwo pochodzenia
i zdrowia dostarczanych ryb,
i zdrowia dostarczanych ryb,
dostosowane do norm prawa
dostosowane do norm prawa
krajowego obowiązującego w
krajowego obowiązującego w
Polsce (dostarczony weterynaryjny Polsce (dostarczony weterynaryjny
numer identyfikacyjny (dla ryby z
numer identyfikacyjny (dla ryby z
Polski) oraz świadectwo zdrowia dla Polski) oraz świadectwo zdrowia dla
handlu wewnątrzwspólnotowego).
handlu wewnątrzwspólnotowego).
Orzeczenie musi być zaopatrzone Orzeczenie musi być zaopatrzone w
w datę wykonania badań,
datę wykonania badań, wystawione
wystawione i opieczętowane przez i opieczętowane przez uprawniony
uprawniony organ. 3. Szczegółowe organ. 3. Zamawiający zastrzega
postanowienia dotyczące warunków sobie prawo do obecności
wykonania przedmiotu zamówienia pracowników spółki Stawy Milickie
zostały zawarte we wzorze umowy S.A. mianowicie ichtiologów i
w sprawie zamówienia publicznego ichtiopatologów przy załadunkach
stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ. ryb. 4. Szczegółowe postanowienia
dotyczące warunków wykonania
przedmiotu zamówienia zostały
zawarte we wzorze umowy w
sprawie zamówienia publicznego
stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ.
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/03/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-032422
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