
Ogłoszenie nr 560435915-N-2021 z dnia 30.09.2021 r. 

 

Zamość: Dostawa 220 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Zamościu 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY – Dostawy 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak 

Numer ogłoszenia: 616868-N-2020 

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

nie 

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 

tak 

Numer ogłoszenia: 510549209-N-2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Krajowy numer 

identyfikacyjny 60534570000000, ul. ul. Lwowska  57, 22-400  Zamość, woj. lubelskie, państwo 

Polska, tel. 0-84 639 33 74, 627 06 76, e-mail krzysztof.radziejewski@mcpr.zamosc.pl, faks 0-84 639 

33 74. 

Adres strony internetowej (url): http://www.mcpr.zamosc.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 



II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa 220 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Zamościu 

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Dostawy 

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla kamiennego w ilości 220 ton dla 

potrzeb klientów Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, o następujących parametrach: 

a) kaloryczność opałowa w stanie roboczym (Qir) minimum 26 000 KJ/kg, b) granulacja minimum 25 – 

80 mm c) zawartość siarki 0,0% - 0,6%, d) zawartość popiołu do 8%. 2) Wykonawca będzie dostarczał 

węgiel transportem własnym do miejsca zamieszkania klientów Miejskiego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Zamościu na terenie miasta Zamościa. Ilość każdorazowej dostawy powinna być 

potwierdzona wydrukiem z legalizowanej wagi, który podczas dostawy zostanie przekazany klientowi. 

3) Wykonawca we własnym zakresie świadczy załadunek i rozładunek węgla, a jednorazowa dostawa 

wynosi 500 kg. 4) Wykonawca dostarczy węgiel każdorazowo na podstawie dostarczonego przez 

klienta zaświadczenia upoważniającego do odbioru, wystawionego przez Miejskie Centrum Pomocy 

Rodzinie w Zamościu w terminie zadeklarowanym w ofercie na własny koszt i ryzyko. 

 

II.4) Główny kod CPV: 09111210-5 

Dodatkowe kody CPV: 

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa 

ramowa/dynamiczny system zakupów: 

Od 17.12.2020 do 31.03.2022 r. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY 

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 

24/09/2021 

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 



podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zmianie uległa cena za oferowany przedmiot dostawy. Cena zmieniła się z 675 zł brutto /tonę na 900 

zł brutto /tonę. 

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), z uwagi na znaczny wzrost cen przedmiotu zamówienia, spowodowany 

okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

nastąpiła konieczność zmiany umowy. Od dnia 24.09.2021 roku cena zakupu jednej tony węgla 

zwiększa się z kwoty 675,00 zł na 900,00 zł brutto. Wartość zmiany ceny nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Cena u producenta węgla zwiększyła się o kwotę, która 

przewyższa koszt dostawy 1 tony węgla, określony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

zamówienia, nie wliczając w to kosztów transporu i innych kosztów po stronie Wykonawcy. 

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 

  

 

 


