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I. II. IV. VI.

Poland-Wrocław: Wheat

2021/S 061-154126

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Section II: Object

I.1) Name and addresses
Official name: Stawy Milickie S.A.
Town: Wrocław
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 50-226
Country: Poland
E-mail: przetargi@stawymilickie.pl
Telephone: +48 713832482
Internet address(es):
Main address: http://www.spolka.stawymilickie.pl

I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access,
free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned
address

I.4) Type of the contracting authority
Other type: spółka akcyjna

I.5) Main activity
Environment

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title:
Dostawa pszenicy i kukurydzy paszowej
Reference number: PN-5/2021

II.1.2) Main CPV code
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03211100 Wheat

II.1.3) Type of contract
Supplies

II.1.4) Short description:
Część 1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zboża obejmująca pszenicę paszową w
ilości 750 ton (słownie: siedemset pięćdziesiąt ton).
Zboże, o którym mowa musi spełniać wymagania zgodne z aktualnymi polskimi
normami, w szczególności następującą normę: PN-R-74016:1969, PN-R-74013
oraz PN-R-74015. Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.
Do każdej dostawy zboża wymagane jest dostarczenie wymaganych prawem
certyfikatów jakości pochodzących od producenta.
Część 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zboża obejmująca ziarna kukurydzy
paszowej w ilości 1 040 ton (słownie: tysiąc czterdzieści ton).
Zboże, o którym mowa musi spełniać wymagania zgodne z aktualnymi polskimi
normami.
Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu
zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego
stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5) Estimated total value

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2) Description

II.2.1) Title:
Lot No: 1

II.2.2) Additional CPV code(s)
03211100 Wheat

II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie

II.2.4) Description of the procurement:
Część 1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zboża obejmująca pszenicę paszową w
ilości 750 ton (słownie: siedemset pięćdziesiąt ton).
Zboże, o którym mowa musi spełniać wymagania zgodne z aktualnymi polskimi
normami, w szczególności następującą normę: PN-R-74016:1969;PN-R-74013
oraz PN-R-74015. Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.
Wymagania zamawiającego dot. jakości: (zanieczyszczenia nie więcej niż: ogółem
10 %, nieużyteczne 4 %, wilgotność nie więcej niż 15 %, brak ziarna porażonego
fuzariozą, ziarna spleśniałe poniżej 1 %, sporysz poniżej 0,05 %, ziarno bez
szkodników).
Do każdej dostawy zboża wymagane jest dostarczenie wymaganych prawem
certyfikatów jakości pochodzących od producenta.
Opis przedmiotu zamówienia w ramach „prawa opcji”: wartość zamówienia będzie
nie większa niż 50 % zamówienia podstawowego.
Przedmiotem zamówienia „prawo opcji” jest dostawa zboża, na zasadach
zamówienia podstawowego, obejmująca pszenicę paszową.
Łączna szacunkowa ilość ton w ramach „prawa opcji” wynosi 200 (dwieście) ton.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
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II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 10/05/2021
End: 30/06/2021
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European
Union funds: no

II.2.14) Additional information

II.2) Description

II.2.1) Title:
Lot No: 2

II.2.2) Additional CPV code(s)
15331470 Sweet corn

II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie

II.2.4) Description of the procurement:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zboża obejmująca ziarna kukurydzy
paszowej w ilości 1 040 ton (słownie: tysiąc czterdzieści ton).
Zboże, o którym mowa musi spełniać wymagania zgodne z aktualnymi polskimi
normami, w szczególności następującą normę: PN-R-74016:1969 oraz PN-
R-74104. Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.
Wymagania zamawiającego dot. jakości: (zanieczyszczenia nie więcej niż: ogółem
10 %, nieużyteczne 4 %, wilgotność nie więcej niż 15 %, brak ziarna porażonego
fuzariozą, ziarna spleśniałe poniżej 1 %, sporysz poniżej 0,05 %, ziarno bez
szkodników).
Do każdej dostawy zboża wymagane jest dostarczenie wymaganych prawem
certyfikatów jakości pochodzących od producenta.
Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu
zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego
stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6) Estimated value

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 10/05/2021
End: 30/06/2021
This contract is subject to renewal: no

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11) Information about options
Options: no

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European
Union funds: no

Supplies - 154126-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154126-2021:TEXT:EN...

3 z 4 29.03.2021, 11:43



Section IV: Procedure

Section VI: Complementary information

II.2.14) Additional information

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure
Open procedure

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2) Administrative information

IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/04/2021
Local time: 12:00

IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected
candidates

IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/07/2021

IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 23/04/2021
Local time: 13:00
Place:
Za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiającego: Sułów, ul.
Kolejowa 2 (I piętro).

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.3) Additional information:

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body
Official name: Stawy Milickie S.A.
Postal address: Milicz
Town: Ruda Sułowska
Postal code: 56-300
Country: Poland
E-mail: przetargi@stawymilickie.pl
Telephone: +48 713832482
Internet address: www.spolka.stawymilickie.p

VI.5) Date of dispatch of this notice:
24/03/2021
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