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 Lutocin, 09.09.2013r.  
 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa węgla opałowego” 

 
 

ZMIANA  TREŚCI  SIWZ 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie: „Dostawa  węgla opałowego”. 

 
 

Zakres zmian jest następujący: 

 

1. Pkt  III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Było: 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa własnym transportem węgla kostki, gresu, miału 

zwykłego i eko groszku dla Urzędu Gminy w Lutocinie i placówek oświatowych z terenu gminy 

na okres grzewczy 2013 – 2014. Dostarczany opał musi posiadać atest, certyfikat lub 

świadectwo jakości. 
 

 Wymagane parametry opału będącego przedmiotem zamówienia: 

 węgiel kostka o wartości opałowej 28.469 kJ/kg, 

 gres o wartości opałowej 28.000 kJ/kg,  

 miał zwykły o wartości opałowej 24.000 kJ/kg  

 eko groszek o wartości opałowej 28.000 kJ/kg  
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 
 

       Załącznik Nr 1 do SIWZ Przewidywane zużycie opału w sezonie grzewczym 2013/2014 
 

UWAGA! 
Powyższe zapotrzebowanie jest zapotrzebowaniem szacunkowym i w zależności od warunków 
atmosferycznych może ulec zmianie.  
 

Jest: 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa własnym transportem węgla kostki, gresu i miału 

zwykłego luzem oraz eko groszku pakowanego w workach 25-30 kg (opakowanie zbiorcze – 

paleta – z rozładunkiem) dla Urzędu Gminy w Lutocinie i placówek oświatowych z terenu gminy 

na okres grzewczy 2013 – 2014. Dostarczany opał musi posiadać atest, certyfikat lub 

świadectwo jakości. 
 

 Wymagane parametry opału będącego przedmiotem zamówienia: 

 węgiel kostka o wartości opałowej 28.469 kJ/kg, 

 gres o wartości opałowej 28.000 kJ/kg,  

 miał zwykły o wartości opałowej 24.000 kJ/kg  

 eko groszek o wartości opałowej 28.000 kJ/kg  
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 
 

       Załącznik Nr 1 do SIWZ Przewidywane zużycie opału w sezonie grzewczym 2013/2014 
 

UWAGA! 
Powyższe zapotrzebowanie jest zapotrzebowaniem szacunkowym i w zależności od warunków 
atmosferycznych może ulec zmianie.  
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2. Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt Umowy § 1 
 

Było: 

Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę własnym transportem węgla 

kamiennego kostki, gresu, miału zwykłego oraz eko groszku wg potrzeb Zamawiającego dla 

Urzędu Gminy w Lutocinie oraz placówek oświatowych z terenu gminy Lutocin tj.: 

1. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym, 

2. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Swojęcinie filia Jonne, 

3. Samorządowego Gimnazjum w Lutocinie, 

4. Zespołu Szkół w Lutocinie, 

5. Zespołu Szkół w Lutocinie filia w Chraponi,  

na okres grzewczy 2013/2014 zgodnie z przewidywanym zużyciem opału stanowiącym załącznik 

nr 1 do SIWZ. Dostarczany opał musi posiadać atest, certyfikat lub świadectwo jakości. 

 

Jest: 

Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę własnym transportem węgla 

kamiennego kostki, gresu i miału zwykłego luzem oraz eko groszku pakowanego w workach 25-

30 kg (opakowanie zbiorcze – paleta – z rozładunkiem) wg potrzeb Zamawiającego dla Urzędu 

Gminy w Lutocinie oraz placówek oświatowych z terenu gminy Lutocin tj.: 

1. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym, 

2. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Swojęcinie filia Jonne, 

3. Samorządowego Gimnazjum w Lutocinie, 

4. Zespołu Szkół w Lutocinie, 

5. Zespołu Szkół w Lutocinie filia w Chraponi,  

na okres grzewczy 2013/2014 zgodnie z przewidywanym zużyciem opału stanowiącym załącznik 

nr 1 do SIWZ.  Dostarczany opał musi posiadać atest, certyfikat lub świadectwo jakości. 

 

 

 

 W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 
 

   

 

 
Sporządził:        Zatwierdził: 
                  dn. 09-09-2013r. 

Wioletta Szczesiak 

 
              Wójt Gminy Lutocin 

 
                      /-/  lek. wet. Ryszard Gałka 
 
 


