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Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
Janikowo
Osoba do kontaktów: Natalia Zaremba
88-160 Kołuda Wielka
Polska
Tel.: +48 523513391
E-mail: izkoludaprzetargi@wp.pl
Faks: +48 523513541

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.izzd-koluda.wielka.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Inna: Jednostka badawcza

Inny: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa mieszanek paszowych dla gęsi, kaczek i owiec.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)
II.1.5)

Informacje na temat umowy ramowej
Krótki opis zamówienia lub zakupu

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)

Części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych

Dostawy
Kod NUTS PL617

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanek paszowych dla gęsi, kaczek i owiec.
15700000

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.1)

Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach

II.2.3)

Informacje o wznowieniach

II.2)

Pasza dla gęsi i kaczek - 3680 t
Pasza dla owiec - 124 t
Opcje: nie

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia
II.3)

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa mieszanek paszowych dla gęsi, kaczek i owiec.
1)

Krótki opis

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanek paszowych dla gęsi i kaczek.
a) dostawa mieszanek paszowych dla gęsi - miejsce dostawy Kołuda Wielka, gmina Janikowo (województwo
kujawsko- pomorskie);
b) dostawa mieszanek paszowych dla gęsi i kaczek - miejsce dostawy Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu
Wodnego w Dworzyskach gmina Kórnik (województwo wielkopolskie).
15700000
3680 t

Rozpoczęcie 15.12.2018. Zakończenie 14.12.2020

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa mieszanek paszowych dla gęsi, kaczek i owiec.
1)

Krótki opis

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanek paszowych dla owiec. Miejsce dostawy - Kołuda Wielka, gmina
Janikowo (województwo kujawsko-pomorskie).
15700000
124 t

Rozpoczęcie 26.2.2019. Zakończenie 25.2.2021

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
5)

1. Składając ofertę wykonawca obowiązany będzie zabezpieczyć ofertę wadium w następującej wysokości:
1) dla części nr 1- 60 000,00 PLN
2) dla części nr 2- 5 000,00 PLN
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz.
730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Wadium w pieniądzu wnosi się przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego:
36 2030 0045 1110 0000 0066 8660, BGŻ S.A. Oddział Inowrocław
4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu
związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
5. Wadium złożone w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w uPZP. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i
bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie.
6. Wadium złożone w innej formie niż pieniężna, należy załączyć do oferty w oddzielnej kopercie z dopiskiem
„wadium”.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem normy art. 46 ust. 4a uPzp. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. 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.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy;

3) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, pełnomocnictw, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
11. Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może dokonać zapłaty wadium dla tych
części jednym przelewem bankowym lub wnieść wadium dla tych części na jednym dokumencie, o którym mowa
w pkt 2.2)-5).
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

a) są objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia, a poziom tej ochrony powinien spełniać co najmniej poniższe wymogi:
— przedmiot ubezpieczenia- obejmuje m.in. działalność gospodarczą polegającą na produkcji mieszanek
paszowych,
— zakres ubezpieczenia: szkody osobowe i rzeczowe będące następstwem czynów niedozwolonych
(odpowiedzialność deliktowa) oraz wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
(odpowiedzialność kontraktowa),
— suma gwarancyjna- nie niższa niż 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
(warunek określony w pkt V.2.2)a) SIWZ dotyczy tylko Części 01 zamówienia).
b) posiadają środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości:
— 1 000 000,00 PLN (dla Części 01 zamówienia),
— 100 000,00 PLN (dla Części 02 zamówienia).
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki

III.2)
III.2.1)

a) w ciągu trzech ostatnich lat (jeżeli działają krócej – w okresie prowadzenia działalności) wykonali należycie co
najmniej trzy umowy, których przedmiot był tożsamy z przedmiotem niniejszego postępowania (dla Części nr 01
- dostawa mieszanek paszowych dla drobiu o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN każda umowa; dla
Części nr 02 - dostawa mieszanek paszowych dla owiec o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN każda
umowa), a należyte wykonanie tych umów zostało potwierdzone referencjami;
b) posiadają linię produkcyjną przeznaczoną wyłącznie do produkcji paszy dla drobiu (warunek dotyczy tylko
Części nr 01 zamówienia).
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

Warunki udziału
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dot. kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w w/w zakresie.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) są objęci ochroną
ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i
posiadanego mienia, a poziom tej ochrony powinien spełniać co najmniej poniższe wymogi:
— przedmiot ubezpieczenia - obejmuje m.in. działalność gospodarczą polegającą na produkcji mieszanek
paszowych,
— zakres ubezpieczenia: szkody osobowe i rzeczowe będące następstwem czynów niedozwolonych
(odpowiedzialność deliktowa) oraz wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
(odpowiedzialność kontraktowa),
— suma gwarancyjna - nie niższa niż 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
(warunek określony w pkt V.2.2)
a) SIWZ dotyczy tylko Części 01 zamówienia).
b) posiadają środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości:
— 1 000 000,00 PLN (dla Części 01 zamówienia),
— 100 000,00 PLN (dla Części 02 zamówienia).
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
a) w ciągu 3 ostatnich lat (jeżeli działają krócej – w okresie prowadzenia działalności) wykonali należycie co
najmniej trzy umowy, których przedmiot był tożsamy z przedmiotem niniejszego postępowania (dla Części nr 01dostawa mieszanek paszowych dla drobiu o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN każda umowa; dla
Części nr 02 - dostawa mieszanek paszowych dla owiec o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN każda
umowa), a należyte wykonanie tych umów zostało potwierdzone referencjami;
b) posiadają linię produkcyjną przeznaczoną wyłącznie do produkcji paszy dla drobiu (warunek dotyczy tylko
Części nr 01 zamówienia).

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
III.2.4)
III.3)

Otwarta

IV.2.1)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.2)
IV.1.3)
IV.2)

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 98
2. Termin dostawy. Waga 2
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3.1)

Informacje administracyjne
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.3)

IV.3.4)

17/2018
nie

19.11.2018 - 09:30

IV.3.6)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

IV.3.5)

polski. portugalski.

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Data: 19.11.2018 - 10:00
Miejscowość:
Kołuda Wielka
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.3)

Informacje dodatkowe
Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.2)
VI.4.3)
VI.5)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszwa
Polska

Składanie odwołań
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.10.2018

