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Załącznik nr 1a do SWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 (Znak postępowania: IR.272.1.9.2022) 

 
Część 1 – Sukcesywna dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkół nr 1  
w Kłobucku.  
  
 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa pelletu drzewnego do Zespołu 
Szkół nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck w sezonie grzewczym 
2022/2023. Dostawa pelletu drzewnego w ilości 180 ton odbywać się będzie w 
transzach po ok. 20 ton (luzem) cysterną z opróżnieniem pneumatycznym do 
zbiornika opału.  

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy  
o max. 20%, który zostanie ustalony w trakcie jego realizacji z uwzględnieniem 
potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu nie stanowi podstaw do żadnych 
roszczeń Wykonawcy. 
 
Wymagane parametry pelletu drzewnego: 

- pellet wymiar 6 lub 8 mm, 
- długość do 400 mm, 
- max. zawartość popiołu do 0,7%, 
- wartość opałowa 17-19 Mj/kg, 
- wilgotność do 10%, 
- zgodność z normą PN-EN 14961-2 Klasa A1, 
- certyfikat DINplus, 
- 6 miesięczna gwarancja producenta, 

 
W  przypadku  wystąpienia  w  dokumentacji  przetargowej  określeń  odwołujących  
się bezpośrednio  do  norm,  aprobat,  certyfikatów,  znaku  towarowego,  patentu  
oznaczenia pochodzenia służą określeniu minimalnych cech technicznych i 
jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, pod 
warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały  parametry  techniczne  i  
jakościowe  (technologiczne)  nie  gorsze  niż  te,  które przedstawiono w SWZ, 
posiadać będą certyfikaty i aprobaty równoważne do wskazanych w dokumentacji 
przetargowej. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania 
charakteryzujące  się  parametrami  nie  gorszymi  od  wymaganych,   
a  znajdujących  się  w dokumentacji. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez  
Zamawiającego.  W  takim  przypadku  wykonawca  składa  stosowne  dokumenty  na 
potwierdzenie równoważności oferowanego wyposażenia wraz z ofertą. 

 
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę potrzeb, po uprzednim zleceniu 
pisemnym (przekazanym faxem lub drogą elektroniczną) Zamawiającego  
w terminie do 10 dni.  
Dostawy odbywać się będą sukcesywnie z intensywnością uzależnioną od faktycznych 
potrzeb Zamawiającego, związanych z warunkami pogodowymi.   
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Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego sprawdzenia jakości dostarczonej 
partii materiału, poprzez zlecenie przeprowadzenia niezbędnych badań niezależnej 
jednostce, na koszt Wykonawcy. 
Zakwestionowane przez Zamawiającego tj. Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku partie 
materiałów jako nie spełniające wymogów ww. norm zostaną pozostawione do 
dyspozycji Wykonawcy i za zakwestionowaną ilość materiału jak i za jej transport 
Zamawiający nie ureguluje należności. 
Zakwestionowaną partię materiału zobowiązany jest zabrać ze zbiornika 
Zamawiającego we własnym zakresie. 
Dostawa pelletu winny odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 800 
do 1500 (od poniedziałku do piątku), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, 
celem potwierdzenia odbioru materiałów przez upoważnioną osobę. 
Każdorazowo kierowca samochodu winien posiadać dokument potwierdzający jakość 
i ilość załadowanego materiału na daną jednostkę transportową. 
W przypadku wątpliwości co do ilości załadowanego materiału, Zamawiający może na 
koszt Wykonawcy zamówienia skierować pojazd z ładunkiem do ponownego 
sprawdzenia jego ilości. 

Minimalna jednorazowa dostawa równać się będzie ładowności samochodu, 
sumaryczna ilość dostarczonego materiału nie przekroczy ilości podanej dla 
zamówienia. 


