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                         Załącznik nr 2 do SIWZ 
Zamawiający: 
Gmina Miedźno  
ul. Ułańska 25,      
42-120 Miedźno 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
DLA  ZADANIA  PN: „Dostawa wraz z  załadunkiem, transportem i rozładunkiem węgla kamiennego 

do budynku Urzędu Gminy Miedźno, budynków komunalnych, budynków placówek oświatowych i 

innych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2017/2018 na terenie Gminy Miedźno”. 
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ROZDZIAŁ I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wraz z  załadunkiem, transportem i rozładunkiem węgla 

kamiennego do budynku Urzędu Gminy Miedźno, budynków komunalnych, budynków placówek 

oświatowych i innych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2017/2018 na terenie Gminy 

Miedźno”. 
2. Zamówienie dotyczy dostarczenia wymienionych frakcji opału do  następujących obiektów: 
1) do budynku Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno w asortymencie eko-groszek w 

ilości  do 38 ton; 
2) do budynku komunalnego „Agronomówka”, ul. Słoneczna 1, 42-120  Miedźnow asortymencie eko-

groszek w ilości do 6 ton 
3) do budynku Domu Nauczyciela w Ostrowach nad Okszą, ul. Wąska 3, 42-122 Ostrowy nad Okszą   w 

asortymencie eko-groszek w ilości  do 10 ton;  
4) do budynku Domu Nauczyciela w Miedźnie, ul. Księżycowa 22, 42-120 Miedźno w asortymencie eko-

groszek w ilości do 17 ton;  
5) do budynku Świetlicy we Władysławowie, ul. Turystyczna 122, 42-120 Miedźno w asortymencie eko-

groszek  w ilości do 15 ton;  
6) do budynku Świetlicy w Izbiskach Dużych, Izbiska 85, 42-120 Miedźno w asortymencie eko-groszek w 

ilości do 15 ton; 
7) do budynku Świetlicy w Kołaczkowicach Dużych,  Kołaczkowice 110, 42-120 Miedźno w asortymencie 

eko-groszek w ilości do 6 ton;  
8) do budynku Świetlicy w Borowej, ul. Główna 68, 42-120 Miedźno w asortymencie eko-groszek w ilości 

do 9 ton; 
9) do budynku Świetlicy w Mokrej, Mokra 198, 42-120 Miedźno w asortymencie eko-groszek w ilości do 5 

ton; 
10) do budynku GPSZOK w ilości do 1 tony; 
11) do świetlicy w budynku KS w  Miedźnie, ul. Sportowa 2, 42-120 Miedźno  w asortymencie eko-groszek  

w ilości do 5 ton; 
12) do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie, ul. Szkolna 1, 42-120 Miedźno w 

asortymencie miał w ilości do 170 ton  oraz w asortymencie orzech w ilości do 7 ton; 
13) do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą, ul. Szkolna 6, 42-122 Ostrowy 

nad Okszą w asortymencie eko-groszek w ilości do 100 ton oraz w asortymencie orzech w ilości do 5 ton 
14) do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej,  Mokra 194, 42-120 Miedźno w asortymencie 

eko-groszek ilości do 30 ton; 
15) do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie, ul. gen. Filipowicza 5, 42-120 Miedźno w 

asortymencie eko-groszek w ilości do 22 ton. 
3. Informacja dotycząca dostaw opału 
 Dostawy opału będą odbywały się w dwóch turach zgodnie z harmonogramem  dostaw opału, przy czym: 
1) termin realizacji I tury dostaw to  październik/listopad 2017 r. 
2) termin realizacji II tury dostaw to styczeń/luty 2018 r. 
Uwaga: Podziału na 2 tury, dokonano z uwagi na ograniczone możliwości zmagazynowania opału 

przez  poszczególne jednostki  oświatowe. 
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3) Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy - do 30.04.2018r 
4. Sposób realizacji zamówienia: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia i ustalenia dokładnego jej terminu z 

osobą do kontaktów wyznaczoną dla danego obiektu wymienioną w pkt. 2 Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego dostaw opału (załącznik nr 3 do SIWZ). 
2) Dostarczany opał ma byś suchy (w przypadku opadów podczas transportu, opał ma być zabezpieczony 

przed zamoknięciem). 
3) Opał przed odbiorem może podlegać wcześniejszemu zważeniu w terminie i miejscu ustalonym z 

Zamawiającym. 
4) Wykonawca do każdej dostarczanej partii opału zobowiązany jest dostarczyć odpowiedni certyfikat jego 

jakości (analiza chemiczna) zawierający informacje odnośnie: 
a) zawartości popiołu, 
b) zawartości siarki, 
c) wartości opałowej - kaloryczności. 
Uwaga: Przewidywana ilość węgla kamiennego w asortymencie: eko-groszek, miał i orzech, dotyczy 

całego sezonu grzewczego,  gatunku opału i parametrów opału. 
5) W przypadku łagodnego i krótkiego sezonu grzewczego oraz niewykorzystania zapasów opału 

dostarczonego w I turze, Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z części l lub całości II tury dostaw 

na prośbę zarządzającego danym obiektem. Wykonawcy w takim przypadku nie będą przysługiwały 

dodatkowe roszczenia. 
6) Szczegółowe dane dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącej 

załącznik nr 7-11 do SIWZ oraz zgodnie z harmonogramem  dostaw opału zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

SIWZ. 
7) Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma odpowiadać dokumentacji przetargowej. 
 

ROZDZIAŁ II. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający zastrzega sobie dostosowanie środka transportu do miejsca dostawy opału w placówce 

(kotłownia). 
2. Ze względu na utrudniony dojazd do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą (wąska 

ulica, brak stabilizacji terenu pod kotłownią ) zaleca się dostawę opału samochodami o ładowności do 10 

ton.  
3. Zamawiający określa przedział czasowy, w którym oczekuje wykonania dostawy, od momentu złożenia 

zapotrzebowania obejmującego akceptowalny czas realizacji zamówienia- od 1 dnia do 3 dni. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym. 
a) Ilość wskazana w pkt 1 ppkt. 2) Rozdział I. Część opisowa,  jest wielkością szacunkową, przyjętą dla 

celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.  
b) Ewentualne zmniejszenie lub zwiększenie ilości przedmiotu zamówienia nie spowoduje zmiany ceny 1 

tony węgla kamiennego.  
5. Potwierdzeniem dostarczenia przedmiotu zamówienia będzie dowód WZ z potwierdzeniem odbioru 

węgla. Jeden egzemplarz tego dowodu otrzymuje bezpośredni odbiorca, drugi egzemplarz wykonawca 

załączony do faktury wystawionej dla Zamawiającego. 
6. W razie stwierdzenia, iż dostarczony przedmiot zamówienia nie odpowiada wymaganiom określonym  

w pkt 1, Zamawiający zwróci wadliwą partię towaru Wykonawcy, który wymieni ją na partię wolną od wad 

w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przekazanego przez Zamawiającego.  
7. W razie stwierdzenia braków w dostarczonej ilości węgla kamiennego, Wykonawca uzupełni braki 

ilościowe w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przekazanego przez Zamawiającego.  
 

ROZDZIAŁ III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, przepisów związanych, Polskich Norm , zasad wiedzy technicznej i jakości. 
2. Cenę ofertowa traktować należy jako stałą. 
3. Cena ofertowa musi być jednoznaczna, ostateczna i zostanie ona wprowadzona do umowy jako 

obowiązujące strony wynagrodzenie, niezmienne na okres realizacji zamówienia (z podatkiem VAT). W 

związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 
 


