
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (SWZ) 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA 

 

„Dostawy brykietu drzewnego   

w ilości 800 ton 

dla „Zakładu Energetyki Cieplnej” Sp. z o. o.  

w Skwierzynie 

w okresie od 01 października 2022 r.  

do 30 czerwca 2023 r.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skwierzyna, 29 czerwca  2022 

 

 



 

1. Dane dotyczące Organizatora Postępowania (Zamawiającego): 

„ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ” SPÓŁKA Z O. O. 

ul. MOSTOWA 1 

66 – 440 SKWIERZYNA 

TEL/FAX: 095 71 70 504  

NIP 596-10-03-108 

REGON 210265546 

e-mail: zec.skwierzyna@wp.pl 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony zgodnie z Regulaminem Zakupów w „Zakładzie 

Energetyki Cieplnej” Sp. z o. o. w Skwierzynie. 

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa brykietu drzewnego luzem z czystej biomasy drzewnej 

w kształcie walca o długości 5-6 cm i średnicy nie większej niż 6 cm w ilości 800 ton do 

kotłowni przy ul. Mostowej 1 i ul. Garnizonowej 1 w Skwierzynie (66 – 440). 

 

 

Dostawa: Ze względu na warunki rozładunku, dostawy do kotłowni przy ul. Mostowej 1 

w Skwierzynie powinny odbywać się samochodem typu „hakowiec” samowyładowczym  

z kontenerami, bądź samochodem z naczepą typu „wanna” o ładowności 25 ton. 

Możliwość wykonania rozładunku należy sprawdzić we własnym zakresie przed 

złożeniem oferty.  

 

Parametry jakościowe każdej dostawy: 

- Minimalna wartość opałowa w stanie roboczym Qi
r - 16,5 GJ /Mg 

- Maksymalna zawartość wilgoci  Wt
r – do 10 % 

- Maksymalna zawartość siarki w stanie roboczym – do 0,08 % 

- Maksymalna zawartość popiołu w stanie roboczym – Ar – do 1,0 % 

 

Do oferty cenowej należy dołączyć protokół z analizy brykietu drzewnego nie starszy niż 6 

miesięcy. 

 

Brykiet nie może zawierać żadnych związków chemicznych oraz wtrąceń. 

Brykiet nie może być wytwarzany z drewna zanieczyszczonego impregnatami  

i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale 

ciężkie, oraz z drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub rozbiórki. 

Brykiet nie może być wytwarzany z pyłów i odpadów z płyty pilśniowej, wiórowej, MDF 

oraz HDF. 
Brykiet nie może zawierać frakcji pochodzących z drewna twardego.  

 

3. Termin wykonania zamówienia  

Od 01 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. – zgodnie z harmonogramem uzgodnionym 

z Zamawiającym. 

 

4.  Osoby uprawnione do porozumiewania się ze oferentami 

Osoby działające w imieniu Zamawiającego, uprawnione do kontaktów z oferentami  

w zakresie udzielania informacji dotyczących zapisów SWZ: 

Dorota Sitko , nr. tel. 95 71 70 504 ; e-mail: zec.skwierzyna@wp.pl. 

 

mailto:zec.skwierzyna@wp.pl


 

 

5.  Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium. 
 

6. Dokumenty wymagane do oferty 

• Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, 

potwierdzający, że profil prowadzonej działalności oferenta odpowiada przedmiotowi 

zamówienia oraz, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym 

(może być kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Za aktualny odpis albo 

aktualne zaświadczenie uważa się dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, 

• Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega 

z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 

społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 

• Wykaz sporządzony w oparciu o Załącznik Nr 3 do SWZ wykonanych w okresie 

ostatnich trzech lat dostaw biomasy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających wykonanie 

dostaw. 

• Druk ofertowy – załącznik nr 1. 

• Oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do udziału w przetargu – 

załącznik nr 4. 

• Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik nr 5 wraz z parafowanym na 

każdej stronie projekt umowy – załącznik nr 2. 

• Kopia dokumentu, o którym mowa w rozdziale 2 Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

7. Termin związania ofertą 

Oferent jest związany ofertą przez okres 45 dni, licząc od dnia upływu terminu składania 

ofert. 
 

8.   Zawartość oferty  

1) Każdy oferent składa jedną ofertę. Oferta nie może być złożona na mniejszą ilość brykietu 

drzewnego niż określoną w pkt. 2 SWZ. 

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, pismem komputerowym, 

maszynowym bądź odręcznym wyłącznie na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik 

Nr 1 do SWZ pod rygorem odrzucenia złożonej oferty. 

3)  Formularz oferty oraz pozostałe wzory formularzy należy wypełnić bez dokonywania  

w nich zmian w treści i pomijania wymaganych w nich stwierdzeń i informacji.  

4)  Oferta musi zawierać dokumenty wymienione w niniejszej SWZ jako wymagane.  

5) Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta – zgodnie  

z zapisami w dokumencie rejestracyjnym firmy lub uwzględnieniem treści punktu 8 poniżej.  

6) Każda zapisana strona oferty tj. formularza ofertowego i wymaganych załączników musi 

być podpisana lub parafowana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.  



7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu, jeżeli przedstawiona w ofercie kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości w inny sposób.  

8) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione bądź posiadające 

upoważnienie do reprezentowania oferenta w przetargu.  

9) Oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna być spięta, wpięta w skoroszyt lub w inny 

sposób połączona w całość, wszystkie strony oferty ponumerowane wg kolejności.  

10) oferent winien zamieścić ofertę cenową i niezbędne dokumenty w zabezpieczonej 

nieprzeźroczystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana i oznakowana w sposób 

następujący:  

- Nazwa i adres Zamawiającego,  

- Nazwa i adres oferenta,  

oraz następujące oznakowanie:  

„Oferta na dostawy brykietu drzewnego dla  „Zakładu Energetyki Cieplnej” Sp. z o. o.  

w Skwierzynie”  

NIE OTWIERAĆ DO DNIA 15.07.2022r. DO GODZ. 12.10.  

Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,  

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty musi być dostarczone w kopertach opisanych w sposób podany wyżej wraz 

z wyraźnie zaznaczonym dopiskiem ”zmiana” lub „wycofanie”.  

11) Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

12) Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż powyżej opisany, Zamawiający nie 

bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe 

otwarcie oferty.  
 
9. Miejsce i termin składania ofert. 

Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres Organizatora Postępowania: 

„ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA” Z O. O. ul. Mostowa 1  

w Skwierzynie 66 – 440. 

 

Termin składania ofert: najpóźniej do dnia 15 lipca 2022 r. do godz. 12.00. 

 

W przypadku składania ofert drogą pocztową lub kurierem decyduje data i godzina 

wpływu przesyłki do Zamawiającego. 

 

10. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie „Zakładu Energetyki Cieplnej” Sp. z o.o. przy  

ul. Mostowej 1  w Skwierzynie 66 - 440  w  dniu 15.07.2022 r. o godz. 12.10. 

Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
 

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

Przy wyborze oferty jedynym kryterium jej oceny będzie łączna wartość oferty dla brykietu 

drzewnego netto w ilościach określonych w pkt. 2 dostarczonych do Miejsca Realizacji 

Zamówienia . 

 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu zarówno większej jak i mniejszej o 25 % 

ilości brykietu drzewnego niż ilości określone w pkt. 2. SWZ. 



13. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

13.1. Tytułem wykonania przez oferenta wszystkich warunków wynikających z Umowy, 

oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest najpóźniej w terminie 10 dni 

kalendarzowych od daty zwarcia Umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy w wysokości stanowiącej 2% szacunkowej wartości brutto Umowy. 

13.2. Sprzedający może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie 

pieniężnej lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej. 

13.3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej albo 

ubezpieczeniowej będzie gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową oraz płatną na pierwsze 

żądanie i powinno być wystawione na „Zakład Energetyki Cieplnej” Spółka z o.o.,  

ul. Mostowa 1, 66-440 Skwierzyna. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa będzie 

sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. 

Oryginał gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej oferent, którego oferta zostanie 

wybrana, dostarczy Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w pkt. 13.1. SWZ. 

13.4. Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy obowiązuje od dnia 

zawarcia Umowy do 30 dnia roboczego (włącznie) od daty zakończenia obowiązywania 

Umowy (za dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

uznanych za ustawowo wolne od pracy w Polsce). 

13.5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej zostanie 

zwrócone na rachunek bankowy oferenta, którego oferta zostanie wybrana, w terminie do 30 

dni roboczych od daty upływu terminu obowiązywania Umowy wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, jeżeli 

środki pieniężne wniesione przez oferenta zostaną przez Zamawiającego zdeponowane na 

oprocentowanym rachunku bankowym bądź przy wykorzystaniu innego instrumentu 

finansowego, a wysokość odsetek będzie równa wysokości odsetek lub innych przysporzeń 

uzyskanych przez Zamawiającego, pomniejszonych o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy. 

13.6. W przypadku braku wniesienia przez Sprzedającego, którego oferta zostanie wybrana, 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z pkt. 13.1. i 13.2. Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo potrącenia 10% wynagrodzenia tego oferenta wynikającego  

z wymagalnych do zapłaty faktur VAT, aż do osiągnięcia kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

13.7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Sprzedający wpłaca przelewem na 

rachunek bankowy Kupującego: 

Nazwa banku: 

BZ WBK S.A. Nr rachunku bankowego: 68 1090 1160 0000 0001 0423 5654 

„Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na dostawy brykietu drzewnego z dnia …..” 

 

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia. 

Po zakończeniu Postępowania Zamawiający poinformuje Oferentów o przyjęciu lub 

odrzuceniu złożonych przez nich ofert. Ponadto Oferent, którego oferta została wybrana, 

zostanie poinformowany o sposobie zawarcia Umowy z Zamawiającym. 

W przypadku, gdy dojdzie do skutecznego zawarcia Umowy z Zamawiającym, Oferent 

zobowiązany jest posiadać wymagane stosownymi przepisami prawa bądź aktami 

wewnętrznymi zgody bądź pozwolenia właściwych organów. Przed podpisaniem Umowy, 

Oferent obowiązany jest bez dodatkowego wezwania takowe zgody lub pozwolenia przekazać 

Zamawiającemu. Stanowić będą one dodatkowe załączniki do Umowy. Zamawiający przed 

zawarciem umowy zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. 

 



15. Treść Umowy w sprawie Zamówienia. 

Postanowienia Umowy przewidzianej do zawarcia z Oferentem zamieszczone zostały we 

wzorze Umowy stanowiącej Załącznik Nr 2 do SWZ. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian postanowień Umowy (której wzór stanowi 

Załącznik Nr 2 do SWZ), jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  

z okoliczności, których nie można było przewidzieć do czasu zawarcia Umowy. 

 

16. Unieważnienie postępowania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania, bądź odstąpienia od 

niego w każdym czasie bez podania przyczyn. 
 

17. Postanowienia dodatkowe. 

W sprawach nieuregulowanych w SWZ stosuje się Kodeks Cywilny i inne obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

18. Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy na dostawy brykietu drzewnego do „Zakładu 

Energetyki Cieplnej” Sp. z o. o. w Skwierzynie 

Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy na dostawy brykietu drzewnego  

Załącznik Nr 3 – Doświadczenie zawodowe Oferenta. 

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu. 

Załącznik Nr 5 – Akceptacja projektu umowy.  


