
Lipie: Dostawa opału na potrzeby urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy Lipie 

Numer ogłoszenia: 1097 - 2013; data zamieszczenia: 02.01.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipie , ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, woj. śląskie, 

tel. 034 3188033, faks 034 3188032. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału na potrzeby 

urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy Lipie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

zamówienia jest dostawa opału do następujących jednostek: - Urząd Gminy Lipie: -węgiel 

kostka - 15 ton, miał węglowy -10 ton - Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich: - 

koks-10 ton, węgiel orzech- 6 ton - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach: - węgiel 

orzech- 34 tony, ekogroszek 12 ton - Przedszkole w Parzymiechach oddział zamiejscowy w 

Zimnowodzie: -węgiel orzech 9 ton - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu: - miał węglowy- 

2 tony, węgiel kostka- 23 tony - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie: -węgiel orzech- 

10 ton, miał węglowy- 3 tony Razem: Węgiel kostka- 38 ton, węgiel orzech- 59 ton, 

ekogroszek- 12 ton, miał węglowy- 15 ton, koks- 10 ton. 2.Dostarczony materiał opałowy 

powinien spełniać następujące parametry: Wartość opałowa (kaloryczność) Węgiel kostka - 

min. 25 000 kJ/kg Węgiel orzech -min. 28 000 kJ/kg Ekogroszek - min. 26 000 kJ/kg Miał 

węglowy- min. 23 000 kJ/kg Koks - min. 27 000 kJ/kg 3.Cena za węgiel winna obejmować 

wszelkie koszty łącznie z transportem na miejsce dostawy oraz rozładunkiem i nie może ulec 

zmianie przez cały okres dostawy 4.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz 

rozładować przedmiot zamówienia na własny koszt do jednostek wymienionych w pkt 3 

5.Dostawy opału będzie odbywać się sukcesywnie na telefoniczne zamówienie 

Zamawiającego 6.W związku z warunkami terenowymi przy obiektach, do których ma być 

dostarczany materiał opałowy dostawy powinny odbywać się środkami transportu o 

ładowności do 5 ton. 7.Zamówienie będzie realizowane w terminie do 3 dni od złożenia 

telefonicznego zamówienia przez upoważnioną osobę 8.Dostawy winny odbywać się w dni 

powszednie w godzinach od 8:00 do 14:00 9.Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien 

wyjaśnić z zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w 

rozdziale I część IX niniejszej specyfikacji. 10.Termin realizacji: od dnia podpisania umowy 



do 30 kwietnia 2013 r. 11.Pozostałe warunki realizacji zamówienia i warunki płatności 

zgodnie z załączonym wzorem umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

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

30.04.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki 

określone na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki 

określone na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki 

określone na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki 

określone na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki 

określone na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

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 wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 



zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 

zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.lipie.akcessnet.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42 - 165 Lipie, pokój nr 3,. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 10.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 

sekretariat - I piętro, 42 - 165 Lipie.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 



Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


