
Sukcesywna dostawa opału do kotłowni znajdującej się na terenie Zespołu Szkół 

Publicznych w Kowalewie, ul. Bolesława Chrobrego 36, 63-300 Pleszew. 

Numer ogłoszenia: 374956 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie , Kowalew, ul. Chrobrego 36, 

63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7428376, faks 0-62 7428376. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://kowalew.dmkhosting.net/www/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa opału do 

kotłowni znajdującej się na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie, ul. Bolesława 

Chrobrego 36, 63-300 Pleszew.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

zamówienia jest sukcesywna dostawa opału do kotłowni znajdującej się na terenie Zespołu Szkół 

Publicznych w Kowalewie, ul. Bolesława Chrobrego 36, 63-300 Pleszew. Opał charakteryzuje 

się: 1. Węgiel kamienny orzech II, typ 32.1, uziarnienie 25-50, wartość opałowa 29000KJ/kg, 

klasa podstawowa 2-10-06, zawartość popiołu do 10 %, zawartość siarki do 0,6%, w ilości ok. 12 

ton do 31 października 2012 r. 2. Węgiel sortyment groszek o zmodyfikowanym składzie 

ziarnowym, typ 31.2, granulat 6 - 25 mm, wartość opałowa 26,0 - 28,0 MJ/kg, zawartość popiołu 

3,5 - 5,0 %, zawartość siarki 0,5 - 0,6%, zawartość wilgoci <11 %, zanieczyszczenia organiczne 

<50 mg/m3 w ilości ok. 190 ton na sezon grzewczy 2012/2013. Opał będzie spalany w piecu 

węglowym w przypadku pozycji nr 1 oraz w piecu wyposażonym w dmuchawę z załadunkiem 

ręcznym w przypadku pozycji nr 2. Grupa ze wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 

09.11.12.10-5. Dostawy realizowane będą pojazdami samowyładowczymi Dostawcy. Koszty 

związane z załadunkiem, rozładunkiem ponosi Dostawca. Dostawy realizowane będą cyklicznie 

przy czym wielkość jednej dostawy winna kształtować się w granicach 1 - 2 ton w przypadku 

poz. 1, oraz 5 - 6 ton w przypadku pozycji 2.. 

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



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

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: Rozpoczęcie: 

17.10.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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.6) INNE DOKUMENTY 

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

Informacja o podwykonawcach. Formularz cenowy. Zaakceptowany wzór umowy. 

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.pleszew.pl oraz www.kowalew.dmkhosting.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół 

Publicznych w Kowalewie, ul. Bolesława Chrobrego 36, 63-300 Pleszew, sekretariat.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie, ul. Bolesława 

Chrobrego 36, 63-300 Pleszew, sekretariat.. 

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 

 

 


