
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobryszyce

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647977

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Wolności 8

1.4.2.) Miejscowość: Dobryszyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-505

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 44 681 11 93

1.4.8.) Numer faksu: 44 681 10 28

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dobryszyce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dobryszyce.biuletyn.net

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458890/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-11-25 10:40

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Zakup węgla kamiennego w ilości 324 ton, w ramach zakupu preferencyjnego z
przeznaczeniem wyłącznie dla osób uprawnionych (wskazanych w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych), których gospodarstwo domowe znajduje się na terenie Gminy Gidle.
Do zakupionego i wydanego węgla kamiennego zostaną przekazane dokumenty potwierdzające parametry jakościowe tj. „Certyfikat
jakości węgla” lub inny dokument potwierdzający parametry jakościowe (świadectwo jakości, certyfikat, wyniki badania próbek).
Odbiór węgla kamiennego przez Gminę lub wskazanego przewoźnika od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu
dopuszczalne jest pojazdem lub zespołem pojazdów, których nacisk osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są mniejsze od
dopuszczalnych, przewidzianych prawem, dla danej drogi.

3.4.) Wartość: 486000,00

3.5) Kod waluty: PLN

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Umowę zawarto dnia: 22.11.2022r. drogą elektroniczną.
Umowa Nr 203603/2022 dot. sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w
gospodarstwach domowych.
Umowa zawarta na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022r., poz. 2236), uwzględniając konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb
gospodarstw domowych.
Strony umowy:
Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, której dokumentacja rejestrowa
przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
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Sądowego, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709363,
NIP:634-283-47-28, REGON:360615984, BDO:000014704, kapitał zakładowy 3 916 718 300,00 PLN wpłaconych w całości,
będącą dużym przedsiębiorcą zgodnie rozumieniem przyjętym w ustawie z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.), zwana "Sprzedawcą"
reprezentowana przez: Jolanta Smołka - Dyrektor Biura Sprzedaży Węgla Opałowego
a
Gmina Dobryszyce z siedzibą w Dobryszycach ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszyce, NIP: 772 22 59 998 zwana "Kupującym"
reprezentowana przez: Wójta Gminy Dobryszyce - Małgorzatę Dzwonek,
przy kontrasygnacie Skarbnika Małgorzatę Szewczyk, posiadającą status podmiotu publicznego zgodnie z rozumieniem
przyjętym w ustawie z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych(Dz.U. z
2020r. poz. 935 z późn. zm.).
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