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DRZEWNEGO w okresie od lipca 2016 r do czerwca 2017 r do 
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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 131525 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie, woj. 

dolnośląskie, tel. 0-75 7515213, 7528118, faks 0-75 7528134. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNE DOSTAWY PELLETU 

DRZEWNEGO w okresie od lipca 2016 r do czerwca 2017 r do kotłowni w Domu Pomocy Społecznej 

ul. Chłopska 1, w Janowicach Wielkich. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy pelletu drzewnego 

wraz z transportem i rozładunkiem do silosów, przy kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w 

Janowicach Wielkich ul. Chłopska 1, w okresie od lipca 2016 r do czerwca 2017 r , w ilości około 

209 ton w całym okresie obowiązywania umowy. Wykonawca będzie dostarczał pellet będący 

przedmiotem zamówienia sukcesywnie, zgodnie ze składanymi przez zamawiającego telefonicznym 

zapotrzebowaniem. Dostawy muszą być dokonywane przy uŜyciu samochodu autocysterny 

przystosowanej do transportu pelletu, z rozładunkiem do magazynu (silosu) za pomocą złącza 

pneumatycznego. Wlot na pellet zainstalowany jest na wysokości około 2 m. Wielkość jednorazowej 



dostawy maksymalnie 24 tony. Dostarczany pellet będzie naleŜytej (wymaganej) jakości. Surowiec: 

drewno z drzew iglastych lub liściastych lub stanowiący mieszankę drzew iglastych i liściastych, bez 

domieszki innych substancji jak np. kleje, lepiszcze czy utwardzacze, w formie walców o średnicy od 

6 do 8 mm i długości do kilku centymetrów o parametrach nie gorszych niŜ: - Rodzaj paliwa pellet z 

drewna - Wartość opałowa średnia 18 [MJ/kg] - Gęstość średnia 600 [kg/m3] - Temperatura 

zapłonu >200 [°C] - Wilgotność <10 % - Zawartość popiołu <1,5% - Zawartość siarki < 0,08% - 

Zawartość chlorków < 0,039 Dostarczany pellet musi posiadać certyfikat (w języku polskim), 

zgodny z normą jakościową DIN lub DIN plus, który naleŜy dołączyć do złoŜonej oferty. W 

przypadku zastrzeŜeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów, 

wykonawca musi wykazać, Ŝe pellet posiada właśnie takie parametry. W przypadku gdy pellet okaŜe 

się niewłaściwej jakości, wykonawca na swój koszt opróŜni silos z pelletu nieodpowiadającego 

wymaganiom i dostarczy nowy pellet o parametrach zgodnych z normą DIN lub DIN plus. Przyjęcie 

pelletu odbywać się będzie przy udziale przedstawiciela wykonawcy i zmawiającego, na podstawie 

dokumentu dostawy podpisanego przez obie strony. Dostawy odbywać się będą po kaŜdorazowym 

zamówieniu telefonicznym lub meilowym przez zamawiającego w terminie nie dłuŜszym niŜ trzy dni 

od dnia zamówienia (zgłoszenia) w ilości i terminie uzgodnionym z zamawiającym. W przypadku 

złoŜenia zamówienia w przeddzień dnia ustawowo wolnego od pracy za ostateczny termin dostawy 

uznaje się trzeci roboczy dzień po dniu ustawowo wolnym od pracy. Cena za transport i rozładunek 

oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem dostawy pelletu nie są wyodrębnione i wchodzą w 

cenę zamówienia, ustaloną w umowie. Do kaŜdej dostawy Wykonawca musi dołączyć certyfikat 

jakości potwierdzający parametry jakościowe dostarczonego pelletu spełniające normę jakości DIN 

lub DINplus.. Dokument naleŜy przedstawić w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. W przypadku niedostarczenia certyfikatu wraz z dostawą zamawiający odmówi 

przyjęcia opału do momentu dostarczenia tego certyfikatu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

jakość dostarczonego pelletu i za ewentualne szkody zamawiającego wynikłe z tego tytułu. Pellet 

niespełniający wymaganych parametrów wykonawca odbierze od zamawiającego na swój koszt 

oraz dostarczy zamiennie inny spełniający parametry w ciągu 48 godzin od stwierdzenia wady 

pelletu. Udowodnienie jakości dostarczonej partii pelletu spoczywa na Wykonawcy. W razie 

nieodebrania przez Wykonawcę wadliwej partii pelletu w ustalonym czasie 48 godzin, zamawiający 

zastrzega sobie prawo naliczania kary umownej w wysokości 1% wartości brutto złoŜonej oferty za 

kaŜdy dzień pozostawania w zwłoce przez dostawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wstrzymania zapłaty wynagrodzenia za wadliwą dostawę do czasu dostarczenia towaru o 

prawidłowych parametrach. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV: 09.11.14.00-4 Paliwa drzewne.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.14.00-4. 



SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• BIOMASA PARTNER SP. Z O.O. PLAC WOLNOŚCI 2 62-500 KONIN, PLAC WOLNOŚCI 2, 

KONIN, kraj/woj. Polska. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129335,04 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I 

NAJWYśSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 147558,18  

• Oferta z najniŜszą ceną: 147558,18 / Oferta z najwyŜszą ceną: 158098,15  

• Waluta: PLN . 

 

 
 


