
Mokrsko: Dostawa opału na sezon grzewczy 2008/2009 dla gminy Mokrsko. 
 
Numer ogłoszenia: 61427 - 2008; data zamieszczenia: 27.03.2008 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, woj. łódzkie, tel. 
0 43 841 18 18, fax 043 886 32 77. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokrsko.akcessnet.net 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału na sezon 
grzewczy 2008/2009 dla gminy Mokrsko.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 
zamówienia dotyczy zakupu i dostaw opału w asortymencie, parametrach i ilości:  
- węgiel kamienny kostka - 209 ton  
( kaloryczność min. 30.000 kj/kg zawartość popiołu nie więcej niŜ 5%, całkowita zawartość 
siarki nie więcej niŜ 0,60 %)  
- miał węglowy - 34 ton,  
( kaloryczność min. 23.000 kj/kg, zawartość popiołu nie więcej niŜ 18 %, całkowita 
zawartość siarki nie więcej niŜ 0,80 %)  
- groszek EKO II o granulacji 8-25 mm-177 ton  
( kaloryczność 26 MJ/kg , zawartość popiołu nie więcej niŜ 10 %, całkowita zawartość siarki 
nie więcej niŜ 0,60 %, wilgotność nie więcej niŜ 10 %). 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.12.10.00-7. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  data 
zakończenia: 30.04.2009. 

 



 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA 

• Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
spełniają warunki  
określane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:  
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
zamówienia,  
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art.24 
ustawy.  
W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków oraz wymagań zamawiającego 
dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są do 
załączenia do oferty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem) dokumentów wymienionych w pkt 8.2. i 8.3. SIWZ. Oceny spełnienia 
warunków dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego wg formuły 
spełnia/nie spełnia.  
Niespełnienie jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 
8.1. skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, co z kolei wiąŜe 
się z uznaniem jego oferty za odrzuconą.  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz opis  
sposobu dokonywania oceny tych warunków:  
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
doewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do  
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie  
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
b) oświadczenie wykonawcy, zgodnie z zał. nr 2.  
 
Pozostałe warunki udziału w postępowaniu:  
a)złoŜenie wypełnionego druku formularz ofertowy, na lub zgodnie z zał. nr 1 do  
niniejszej SIWZ,  
b) złoŜenie wypełnionego druku formularz cenowy, na lub zgodnie z zał. Nr 1.1. do 
niniejszej SIWZ,  
c) złoŜenie umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie. 



 

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.mokrsko.akcessnet.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, pokój nr 16. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  22.04.2008 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 
Mokrsko, pokój nr 7. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 
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