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GK.7021.97.2022 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA TRANSPORT DO SKŁADU OPAŁU 

ORAZ PROWADZENIE REDYSTRYBUCJI W IMIENIU MIASTA I GMINY PLESZEW 

PALIW STAŁYCH NA RZECZ GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie 

informuje, że udzielił zamówienia na transport do składu opału oraz prowadzenie redystrybucji  

w imieniu Miasta i Gminy Pleszew paliw stałych na rzecz gospodarstw domowych: 

1) nazwa (firma) i adres siedziby zamawiającego: Miasto i Gmina Pleszew ul. Rynek 1, 63-300 

Pleszew; 

2) data i miejsce zawarcia umowy: 21.11.2022 r. w miejscowości Pleszew; 

3) opis przedmiotu umowy: transport węgla samochodem ciężarowym w ilości minimum 25 ton  

do składu opału prowadzonego przez Wykonawcę oraz redystrybucja węgla przez Wykonawcę 

(skład opału) – zakupionego przez Zamawiającego od podmiotu wprowadzającego do obrotu, na 

rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew; 

4) cena: łączna wartość zleconych prac w okresie do 31.12.2022 r. nie może przekroczyć 200.000,00 

zł. brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto). 

Stawki jednostkowe umowy: 

a) z tytułu transportu węgla samochodem ciężarowym w ilości minimum 25 ton do składu opału 

w wysokości 7,38 zł. (słownie: siedem złotych 38/100 brutto) za 1 km transportu węgla, 

b)  z tytułu redystrybucji węgla w wysokości 100,00 zł. (słownie: sto złotych 00/100 brutto)  

za 1 tonę redystrybucji węgla. 

5) wskazanie okoliczności faktycznych  uzasadniających udzielenie zamówienia bez 

zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych: w 

celu realizacji zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). 

Wykonawca zewnętrzny został wybrany przez Zamawiającego z uwagi na brak możliwości 

formalno - technicznych dla organizacji sprzedaży w ramach własnych jednostek organizacyjnych. 

6) nazwa (firma) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa: Firma: 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe s.c. Maciej Durski Zbigniew Durski  

z siedzibą: ul. Kowalew Wawrzyniaka 3a, 63-300 Pleszew, NIP: 608-008-21-66, reprezentowana 

przez właścicieli: Pana Macieja Durskiego i Pana Zbigniewa Durskiego. 

 

          Burmistrz 

dr hab. Arkadiusz Ptak 


