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Mokrsko: Dostawa opału na sezon grzewczy 2009/2010 dla Gminy Mokrsko. 
Numer ogłoszenia: 348274 - 2009; data zamieszczenia: 06.10.2009 
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, faks 043 886 32 77. 

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

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 sezon 
grzewczy 2009/2010 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 - 203 tony (kaloryczność min. 30.000kj/kg, zawartość popiołu nie więcej niŜ 
5 %, całkowita zawartość siarki nie więcej niŜ 0,60 %) - miał węglowy - 30 ton (kaloryczność 
min. 23.000kj/kg, zawartość popiołu nie więcej niŜ 18 %, całkowita zawartość siarki nie 
więcej niŜ 0,80 %) - groszek EKO II o granulacji 8-25 mm - 151 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): 09.11.12.10-5. 

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

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

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.04.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
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III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE 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: 8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych 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 Prawo 
zamówień publicznych.. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.2 
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 do ewidencji 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. c) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodne z 
przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 8.3 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. 
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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 w Mokrsku, 98-345 Mokrsko 231, pokój nr 12. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 14.10.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Mokrsku, 98-345 Mokrsko 231, 
pokój nr 7. 

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

 

 


