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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463952-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Węgiel i paliwa na bazie węgla
2022/S 164-463952

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Śląski Zarząd Nieruchomości
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 240305185
Adres pocztowy: ul. Grabowa 1a
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-172
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Poznańska
E-mail: zamowienia@sznslaskie.pl 
Tel.:  +48 327824925/33
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szn.bip-slaskie.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Województwa Śląskiego

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA MATERIAŁU OPAŁOWEGO DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANEJ PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD 
NIERUCHOMOŚCI
Numer referencyjny: PN-1.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09111000 Węgiel i paliwa na bazie węgla

26/08/2022 S164
https://ted.europa.eu/TED

1 / 4

mailto:zamowienia@sznslaskie.pl
https://szn.bip-slaskie.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat
https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat


Dz.U./S S164
26/08/2022
463952-2022-PL

2 / 4

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa węgla kamiennego – eko groszku (lub groszku0 w łącznej liczbie 300 ton do kotłowni usytuowanej w 
Istebnej na terenie osiedla Kubalonka.
Sortyment: Klasa 32.2 lub 31.2 eko groszek (lub groszku) - uziarnienie 5-26 mm, co najmniej dla każdego 
z parametrów – 24 – 10% - 0,8% (odpowiednio: kaloryczność-zawartość popiołu-zawartość siarki) - z 
zastrzeżeniem rozdz. V pkt II ppkt 2 lit. "c" Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego – eko groszku lub groszku w łącznej liczbie 300 ton 
do kotłowni usytuowanej w Istebnej na terenie osiedla Kubalonka. Sortyment: Klasa 32.2 lub 31.2 eko groszek 
(uziarnienie 5-26 mm), co najmniej dla każdego z parametrów: 24 – 10% - 0,8% (odpowiednio: kaloryczność-
zawartość popiołu-zawartość siarki), zgodnie z PN-G-97002:2018-11.
W przypadku przedłużenia obowiązywania Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 czerwca 
2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. poz. 1351) lub innego rozporządzenia, które przedłuży termin 
odstąpienia od przedmiotowego rozporządzenia – normy mogą wynosić odpowiednio: 23,5 - 20% - 1% - 
(odpowiednio kaloryczność – zawartość popiołu – zawartość siarki). Dostawy mogą być realizowane zestawem 
typu ciągnik siodłowy z naczepą typu wywrotka, potocznie zwana „łódką”.
Ilość węgla kamiennego – eko groszku określonego należy traktować jako szacunkowe. Szacunkowe 
zapotrzebowanie zostało określone na podstawie rzeczywistego zużycia węgla kamiennego w latach 
poprzednich. Przewidywane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny. Zakres ilościowy jest zakresem 
szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania 
należytej staranności, w związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego węgla kamiennego 
objętego przedmiotem zamówienia w zależności od warunków atmosferycznych uzasadniających dodatkowe 
zużycie opału oraz w przypadku przyznania dodatkowych środków na ten cel. Z tego powodu Zamawiający 
przedstawił przewidywaną ilość zużycia węgla kamiennego. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista 
ilość zużycia węgla kamiennego może ulec zmianie tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu przy zachowaniu 
zaoferowanych cen jednostkowych. Gwarantowana minimalna ilość poboru stanowi 75 % szacunkowego 
zapotrzebowania. Prognozowane zużycie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu węgla w 
podanej wysokości i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
Do dodatkowych zamówień opału, o których mowa powyżej zostaną zastosowane ceny jednostkowe podane w 
ofercie Wykonawcy.
Zamawiający jest zwolniony z akcyzy zgodnie z art. 31a Ustawy o podatku akcyzowym (tekst jednolity - Dz.U. z 
2020 r. poz. 722 z późn. zm.).
Termin dostawy: Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 60 dni 
roboczych (od poniedziałku do piątku), licząc od dnia podpisania umowy.
Warunek: pierwsza dostawa będzie najpóźniej do pięciu dni roboczych od podpisania umowy o łącznej ilości 
min. 50 ton.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikiem do SWZ - PROJEKT UMOWY

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/09/2022
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/09/2022
Czas lokalny: 12:05
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
W sprawach proceduralnych: Zespół Zamówień Publicznych - Aleksandra Poznańska, e-mail:
zamowienia@sznslaskie.pl .
W sprawach merytorycznych: Zarządca Nieruchomości - Łukasz Dudek, e-mail: ldudek@sznslaskie.pl .

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
I kwartał 2023 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2022
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