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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

62-700 Turek, ul. Polna 4 

Tel. (063) 28 00 321  

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.527.000,00 zł 

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,  

Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254 

Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,  

tel. (0-63) 28-00-307 
 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

 

 

Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Turku 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

           Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,  

           ul. Polna 4, 62-700 Turek. 

 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

 

 Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

przyjętego przez Zarząd Spółki Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do 

których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna  dostawa paliwa drzewnego - pelletu 

spełniającego co najmniej parametry normy jakościowej DIN plus na pellet i 

spełniających wymagania określone przez producenta kotłów tj: 

• średnica 6-8 mm, 

• długość 10 -30 mm, 

• wartość opałowa nie niższa niż 19 000 KJ/kg, 

 

wraz z załadunkiem, transportem przy użyciu samochodu-autocysterny przystosowanej 

do transportu pelletu i rozładunkiem pelletu do zbiorników magazynowych (silosów) za 

pomocą złącza pneumatycznego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Turku w ilości szacunkowej 250 ton w okresie 12 

miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Ilość ta stanowi wartość szacunkową, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na 

podstawie umowy może ulec zmianie. Wykonawcy nie przysługują względem 

Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości 

przedmiotu zamówienia.  

3. Każdorazowy termin dostawy  Zamawiający określi pisemnie, telefonicznie lub  

mailem.   

4. Dostarczany pellet drzewny musi posiadać normę jakościową DIN plus potwierdzaną 

każdorazowo przy dostawie stosownym certyfikatem. Wykonawca odpowiedzialny 

będzie za jakość dostarczonego pelletu w okresie wykonywania umowy.  

5. Dostawa zamówionego towaru wraz z fakturą wymagana jest w terminie 2 dni 

roboczych od daty złożenia zamówienia. 

6. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty załadunku, 

rozładunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

7. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego zakresie wymaganych 

parametrów wyszczególnionych w normie jakościowej DIN plus, Zamawiający zleci 

wykonanie badań dostarczonego pelletu dotyczących spełniania wymaganych norm 

jakościowych. Jeżeli badania wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych , kosztami 

przeprowadzonych badań Zamawiający obciąży Wykonawcę. Ponadto Wykonawca 

opróżni na własny koszt magazyn (silosy) z dostarczonego nieodpowiadającego 

wymaganiom pelletu i dostarczy nowy pellet posiadający normę jakościową DIN plus 

oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną we wzorze umowy.     

8. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:                                     

09.11.14.00-4 -  paliwa drzewne                   

     

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

5. Termin wykonania zamówienia. 

 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

 

6. Informacje o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

1. Wypełniony  formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do 

SWZ. 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o     

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

4. Oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – załącznik 

nr 4 do SWZ.   

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej 

lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza 

porozumiewanie się droga elektroniczną. 

 

Wprowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą mailową  

zamowienia@pgkim-turek.pl . 

Skargę  wnosi się wyłącznie w formie pisemnej. 

 

8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

 

- w sprawach dotyczących zamówień publicznych 

Sebastian Gałczyński  –Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji   i Zamówień Publicznych,  

tel. (063) 28 00 307, w godz. 8.00 – 14.00 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 

 Arkadiusz Piekarski – Wydział Energetyki Cieplnej  tel. (063) 28 00 337, w godz. 

12.00 – 14.00 

 

9. Termin związania ofertą. 

 

 30 dni od terminu składania ofert. 

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej SWZ. 

Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej na maszynie lub komputerze oraz 

podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta. 

Wszystkie strony powinny być ponumerowane. 

mailto:zamowienia@pgkim-turek.pl
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Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany 

powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem, Przetarg nieograniczony na 

dostawę pelletu drzewnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Turku” nie otwierać przed 29.09.2021 r. godz. 1100 do 

siedziby Zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek. 

W przypadku załączenia kopii dokumentów muszą być one potwierdzone „za zgodność z 

oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

Upoważnienie do podpisania ofert powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono 

z dokumentów załączonych do oferty. 

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu ofert 

przed upływem terminu składania ofert.  

Powiadomienie powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej zapieczętowanej 

kopercie z napisem „Przetarg nieograniczony na dostawę pelletu drzewnego na 

potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w 

Turku” oznaczonej dodatkowo napisem „zmiana” lub „wycofanie”. 

Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania 

ofert. 

Każdy z Wykonawców może złożyć tylko 1 ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści 

SWZ. 

 

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

  

Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 

o.o. w Turku, ul. Polna 4 w pokoju nr 21 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 29.09.2021 r. do godz. 1030 lub wysłać Zamawiającemu z odpowiednim 

wyprzedzeniem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, tak aby oferta 

wpłynęła do siedziby Zamawiającego w wymaganym terminie. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PGKiM Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek, pokój nr 

19 w dniu 29.09.2021 r., godz. 1100. 

 

12. Opis sposobu obliczania cen. 

  

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty 

niezbędne do poniesienia przez wykonawcę w celu należytego wykonania zamówienia. 

Cena ofertowa za wykonanie zamówienia powinna być podana liczbowo i słownie. W 

formularzu ofertowym należy podać cenę bez podatku od towarów i usług (netto), 

wysokość podatku od towarów i usług oraz cenę wraz z podatkiem od towarów i usług 

(brutto) za wykonanie zamówienia. 

      Ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie       

      będą podlegały zmianom z wyjątkiem stosownych zapisów w umowie. 

 

13. Środki odwoławcze. 

 

1.   Wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia do Zamawiającego skargi na jego  

       czynności w zakresie dotyczącym wyboru Wykonawcy 

2. Skarga przysługuje w terminie 3 dni  roboczych od daty doręczenia ogłoszenia o 

wyborze oferty. 
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3. W skardze Wykonawca przedstawia okoliczności faktyczne oraz prawne, które mogły 

mieć istotne znaczenie dla wyboru oferty. 

4. Zamawiający rozpatruje skargę w terminie 3 dni roboczych od dnia jego doręczenia. 

5. Zamawiający po rozpatrzeniu skargi: 

- skargę oddala, jeśli nie znalazła podstaw do jego uwzględnienia, 

- skargę  odrzuca jeśli było wniesione po terminie, 

  - uwzględnia skargę, co jest jednoznaczne z unieważnieniem      

    postępowania albo powtórzeniem czynności oceny ofert. 

 

14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 

informuje , że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie  Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek:   

▪ w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku,               

ul. Polna 4, 62-700 Turek powołany został inspektor ochrony danych osobowych, 

kontakt: tel. 63 28 00 307, e-mail iod@pgkim-turek.pl ; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w 

postępowaniu przetargowym na „dostawę pelletu drzewnego na potrzeby 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Turku, nr 

post. DGK-GRAIZ/SG-98/2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;         

▪ odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 

1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021, 

poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

– skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

mailto:iod@pgkim-turek.pl


 6 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołów oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO -  prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

−  

14. Załączniki do SWZ. 

 

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego. 

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – istotne postanowienia umowy. 

Załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

                  zamówienia. 
 

SWZ zatwierdził: 

 

 

                                                                    Turek, dnia ………………… r 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


