
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.brzeznio.finn.pl 

 

Brzeźnio: Dostawa opału drzewnego- pelletu do Zespołu Szkół w 

Brzeźniu w 2013 roku 

Numer ogłoszenia: 51612 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu , ul. Szkolna 2 A, 98-275 

Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 43 820 30 10, faks 43 820 30 10. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsbrzeznio.republika.pl  

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału drzewnego- pelletu do 

Zespołu Szkół w Brzeźniu w 2013 roku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2013 roku opału drzewnego - pelletu 

przeznaczonego do ogrzewania budynku Zespołu Szkół w Brzeźniu w ilości 100 t. z rozładunkiem 

za pomocą złącza pneumatycznego. Pellet musi charakteryzować się następującymi parametrami; -

wartość opałowa nie niższa niż 19 000 kJ/kg, -wilgotność nie większa niż 10%, -zawartość popiołu 

nie większa niż 0,5%, -zawartość siarki nie większa niż 0,08%, -gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm3, -

długość od 10 mm do 30 mm, -średnica od 6 mm do 8 mm. 2) Zamawiający planuje zakupić 100 t 

pelletu. 3) Dostawa pelletu będzie następować etapowo. 4) O ilościach pelletu i terminach 

http://www.brzeznio.finn.pl/


poszczególnych dostaw Zamawiający będzie informował Wykonawcę faxem lub e-mailem z 

pięciodniowym wyprzedzeniem. 5)Dostawy pelletu odbywać się będą transportem wykonawcy i na 

jego koszt wraz z rozładunkiem do magazynu za pomocą złącza pneumatycznego w godzinach od 

8.00 do 14.00. 6) Jednorazowa wielkość dostawy nie może być większa niż 15 ton. 7) Planowana w 

pkt. 2 ilość pelletu może ulec zmniejszeniu o 20% . 8) Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawienia Zamawiającemu w dniu dostawy wymagane atesty i certyfikaty na dostarczony 

pellet. 3. Dokumentacja przetargowa dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Brzeźniu, ul. 

Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, pokój nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 830 - 1530 oraz 

została zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brzeźniu www.brzeznio.finn.pl. 

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

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

 Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od podpisania umowy zamówień 

uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt 7 Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przewiduje udzielić zamówienia uzupełniające do wysokości 20% wartości 

zamówienia podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.14.00-4. 

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: 31.12.2013. 

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.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 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

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  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 



wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

 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  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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) 

- formularz ofertowy - oświadczenie w trybie art. 22 - pełnomocnictwo 

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: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 

pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, gdy nastąpi: a) 

zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie dostawy: - niemożliwość niezwłocznego zawarcia 

umowy po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w związku z wniesionym odwołaniem; b) 

przedłużenie terminu przewidzianego na zakończenie dostaw: - zmiany spowodowane warunkami 

atmosferycznymi c) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: - 

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

zamówienia; - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian stawki VAT, przy 

czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto; - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy d) Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu związania ofertą na 

okres nie dłuższy niż 60 dni. e) Zamawiający przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, 

numerów kont bankowych i innych danych identyfikacyjnych. f) Zamawiający przewiduje zmiany 

osób odpowiedzialnych za kontakty. g) Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu 

wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć. h) Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia o 20% wielkości przedmiotu 

dostawy. Dokonanie zmian, o których mowa powyżej wymaga podpisania aneksu do umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia:  

www.brzeznio.finn.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  

Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio. 



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

15.02.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, I 

piętro, sekretaria pok. nr 17. 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 

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 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Brzeźniu 

/-/ Marzena Majewska 

Kierownik Zamawiającego 


