
Węgliniec: Dostawa opału na sezon grzewczy 2011/2012  

Numer ogłoszenia: 186686 - 2011; data zamieszczenia : 06.07.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Usług Komunalnych , ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec, woj. 

dolnośląskie, tel. 075 7712852, faks 075 7712117. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa opału na sezon grzewczy 

2011/2012. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa : węgla kamiennego kostka, węgla kamiennego orzech, węgla 

kamiennego groszek, węgla kamiennego miał i węgla brunatnego 1.1.Kotłownia przy ul. 

Partyzantów 8 w Węglińcu / węgiel miał / 1.2.Kotłownia przy ul. Karola Wojtyły 10 w Węglińcu / 

węgiel miał 1.3. Kotłownia przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu / węgiel kostka i węgiel miał / 

1.4.Kotłownia przy ul. Sportowej w Węglińcu / węgiel kostka / 1.5.Kotłownia przy ul. Karola Wojtyły 

16 w Węglińcu /węgiel orzech/ 1.6.Kotłownia przy ul. 5-go Grudnia (ośrodek zdrowia) w Czerwonej 

Wodzie /węgiel miał/ 1.7. Kotłownia przy ul. 3-go Maja OSP w Czerwonej Wodzie / węgiel miał/ 1.8. 

Kotłownia przy ul. Strzelecka Dom Kultury w Ruszowie /węgiel brunatny gruby/ 1.9. Kotłownia przy 

ul. śagańskiej (ośrodek zdrowia) w Ruszowie /węgiel brunatny gruby/ 2. Oferowany opał musi się 

charakteryzować właściwościami nie gorszymi niŜ: 2.1. węgiel miał - 26-29 tys. kJ/kg, 2.2. węgiel 

kostka -26-29 tys. kJ/kg, 2.3. węgiel orzech - kaloryczność 26-29 tys. kJ kg 2.4. węgiel brunatny 

gruby 9-11 tys. kJ kg 2.5. węgiel kamienny groszek 26-27 tys. kJ/kg ZESTAWIENIE OGÓŁEM: 1. 

Węgiel kostka 205 ton 2. Węgiel miał 120 ton 3. Węgiel orzech 32 ton 4. Węgiel brunatny gruby 150 

ton 5. Węgiel kamienny groszek 15 ton 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia opału 

w ilościach większych lub mniejszych niŜ wyszczególniono powyŜej. 3. Dostawa opału 

wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie w ilościach i do 



miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 4. W przypadku sukcesywnej dostawy opału o miejscu i 

wielkości dostawy zamawiający kaŜdorazowo powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem 3-dniowym 

od przewidywanego terminu dostawy. 5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 6. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 7. Zamawiający nie przewiduje 

zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Ustala się następujące warunki płatności. 8.1.Wartość 

umowy nie moŜe zostać podwyŜszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita 

przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy 8.2. Zakład Usług 

Komunalnych, ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec. NIP - 615-10-06-481 8.3. Płatność za fakturę 

VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni 

od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.11.12.10-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.06.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

•  



III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeŜeniem postanowień ust. 2. 2. Zgodnie z art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące : 

2.1.terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) w 

razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie moŜna było przewidzieć, zagraŜającego Ŝyciu 

lub zdrowiu ludzi lub groŜącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, b) w następstwie 

wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych terminów 

formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, c) działania siły wyŜszej d) z 

powodu działań osób trzecich uniemoŜliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron e) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu 

wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub Wykonawcę, jeŜeli 

te zmiany są korzystne dla Zamawiającego f) z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 2.2 

wzrostu/obniŜenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 w przypadku zmiany stawek 

podatku dochodowego/lub stawek podatku od towarów i usług/lub wprowadzenia akcyzy 3. 

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony 

Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie 

okoliczności wymienionej w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu 

zmieniającego niniejszą umowę. 4. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w 

zawartej umowie nie moŜe nastąpić później niŜ 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających 



zmiany w umowie. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod 

rygorem niewaŜności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.wegliniec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Zakład Usług 

Komunalnych ul.Piłsudskiego 2 59 - 940 Węgliniec. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

14.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych ul.Piłsudskiego 2 59 - 940 

Węgliniec Sekretariat. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


