
Janowice Wielkie: 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 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V  zamówienia publicznego  

 
zawarcia umowy ramowej  

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)  

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) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) 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.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 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 użyciu 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 należytej (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 niż: - 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 należy dołączyć do złożonej oferty. W przypadku 

zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów, wykonawca musi 

wykazać, że pellet posiada właśnie takie parametry. W przypadku gdy pellet okaże się niewłaściwej 

jakości, wykonawca na swój koszt opróżni 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 każdorazowym zamówieniu 

telefonicznym lub meilowym przez zamawiającego w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia 

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

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 każdej dostawy Wykonawca musi dołączyć certyfikat jakości potwierdzający 

parametry jakościowe dostarczonego pelletu spełniające normę jakości DIN lub DINplus.. Dokument 

należy 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 złożonej oferty za każdy 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.1.5)  

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających  

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  



  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.14.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna te warunki za spełnione, gdy wykonawca dołączy do oferty podpisane 

oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna te warunki za spełnione, gdy wykonawca dołączy do oferty podpisane 

oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna te warunki za spełnione, gdy wykonawca dołączy do oferty podpisane 

oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna te warunki za spełnione, gdy wykonawca dołączy do oferty podpisane 

oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający uzna te warunki za spełnione, gdy wykonawca dołączy do oferty podpisane 

oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 

1 ustawy, należy przedłożyć: 

o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

  

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi 

odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Dodatkowo wykonawca dołączy do oferty wykaz wykonanych dostaw pelletu w okresie 

ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający wymaga aby dwie z wykazanych 

dostaw były nie mniejsze jak 200 ton pelletu rocznie każda. Do wykazanych dostaw należy 

dołączyć referencje. Wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1. Cena - 60  

 2. Termin dostawy - 30  



 3. Akceptacja proponowango wzoru umowy - 10 

IV.2.2)  

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: dpsjanowicewielkie.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiat 

Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej ul. Chłopska 1 58-520 Janowice Wielkie. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

20.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej ul. Chłopska 1 58-

520 Janowice Wielkie. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: . 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


