
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim ul.
S�więtego Brata Alberta Chmielowskiego 12

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego w ramach zamówienia sektorowego,

dla którego nie mają zastosowania przepisy PZP

na:

Kompleksowe dostawy gazu ziemnego wysokometanowego symbol E dla 
gazowych silników kogeneracyjnych położonych na działce nr 1042/8 
należącej do PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim

Zatwierdzona dnia 02.07.2021 r. 

................................................

 Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz 
przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
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Rozdział I. Informacje o Zamawiającym

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim ul. 
Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12
zarejestrowana w XI Wydziale   Gospodarczym KRS w Lublinie pod nr KRS 
0000157770, nr identyfikacji podatkowej NIP 538-000 41-29, nr statystyczny REGON 
030193613, kapitał zakładowy 2 23 000 0 zł
    www.pec-radzyn.pl     e-mail: sekretariat@pec-radzyn.pl     tel. 83 3527101

Rozdział II. Tryb udzielania zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
niniejszej specyfikacji (zamo: wienie sektorowe, poza PZP).

Rozdział III. Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem Zamo: wienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego 
wysokometanowego grupy E przesyłanego siecią gazociągową do Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim. Wolumen paliwa przedstawia 
załącznik nr 4. Zamawiający ma prawo do złoz=enia zamo: wienia uzupełniającego 
stanowiącego nie więcej niz=  20 % wartos:ci zamo: wienia podstawowego, jes: li uzna taką 
potrzebę dla zapewnienia ciągłos:ci zaopatrzenia w paliwo gazowe.  

2. Wolumen paliwa gazowego: Podane w załączniku szacunkowe wartos:ci zuz=ycia 
paliwa gazowego mają charakter jedynie orientacyjny, co nie odzwierciedla realnego 
bądz:  deklarowanego wykorzystania paliwa gazowego w czasie trwania umowy i w 
z=adnym wypadku nie stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu 
paliwa gazowego w podanej ilos:ci. Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego mniejszej lub 
większej niż oszacowana ilości paliwa gazowego.

Rozdział IV. Termin wykonania Zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonac: Przedmiot Zamo: wienia w terminie:
od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r. oraz dla potrzeb rozruchu technologicznego 
od 01.11.2021 r. do 31.12.2021 r.
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Rozdział V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami

1. W postępowaniu o udzielenie zamo: wienia komunikacja między Zamawiającym, a 
Wykonawcami odbywa się przy uz=yciu strony internetowej Zamawiającego znajdującej
się pod adresem: www.pec-radzyn.pl  poczty elektronicznej  e-mail: sekretariat@pec-
radzyn.pl z tym zastrzez=eniem, z=e składanie ofert odbywa się w siedzibie 
Zamawiającego, w sposo: b opisany w Rozdziale XI SWZ.

Rozdział VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

p. Ryszard Puchala Dyrektor d/s technicznych tel. 502 218 437
p. Zygmunt Ozimkiewicz st. specjalista ds. eksploatacji tel. 505040920

Rozdział VII.  Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie Zamo: wienia mogą ubiegac: się Wykonawcy, kto: rzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania okres: lonej działalnos:ci lub czynnos:ci, jes: li 
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnien: ,
b) posiadają niezbędną wiedzę i dos:wiadczenie oraz potencjał techniczny, a takz=e 
dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamo: wienia.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamo: wienia
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamo: wienia.
2. Posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia okres: lonej działalnos:ci 
zawodowej. Wykonawca spełni powyz=szy warunek, jez=eli wykaz=e, z=e posiada:
a) Aktualną koncesję na prowadzenie działalnos:ci gospodarczej w zakresie obrotu 
gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 
32 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku –Prawo energetyczne (tekst 
ujednolicony: Dz.U. 2019 poz. 755).
b) Posiada Generalną Umowę Dystrybucyjną z Polską Spo: łką Gazownictwa Sp z o.o. 
(GUD).
c) Jest członkiem Towarowej Giełdy Energii w Warszawie (TGE).
d) Posiada Zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Energetyki aktualną Taryfę na paliwo 
gazowe.
e) Wykaz=e fakt dostawy paliwa gazowego przynajmniej 5 podmiotom, o wolumenie 
łącznym 20 GWh w okresie 3 lat - Załącznik nr 3(nalez=y załączyc: referencje).
Kserokopie dokumento: w wymienionych w punktach 2a –2e nalez=y dołączyc: do oferty i
pos:wiadczyc: za zgodnos:c: z oryginałem.
3. Z udziału w postępowaniu o udzieleniu zamo: wienia wyklucza się:
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a) wykonawco: w, kto: rzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili szkodę nie wykonując zamo: wienia lub wykonując je nienalez=ycie, a szkoda 
ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba z=e 
niewykonanie lub nienalez=yte wykonanie jest następstwem okolicznos:ci, za kto: re 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos:ci,
b) wykonawco: w, w stosunku do kto: rych otwarto postępowanie likwidacyjne lub co do 
kto: rych została ogłoszona upadłos:c:,
c) wykonawco: w, kto: rzy zalegają z uiszczeniem podatko: w, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne przez okres 3 miesięcy poprzedzających dzien:  
złoz=enia oferty, z wyjątkiem przypadko: w, gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłoz=enie na raty zaległych płatnos:ci lub wstrzymanie w 
całos:ci wykonywanie decyzji włas:ciwego organu,
d) osoby fizyczne, kto: re prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzieleniu zamo: wienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu 
osiągnięcia korzys:ci majątkowych,
e) spo: łki jawne, kto: rych wspo: lnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamo: wienia, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione 
w celu osiągnięcia korzys:ci majątkowych,
f) spo: łki partnerskie, partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamo: wienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzys:ci majątkowych,
g) spo: łki komandytowe oraz spo: łki komandytowo-akcyjne, kto: rych 
komplementariuszy prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamo: wienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu 
osiągnięcia korzys:ci majątkowych,
h) osoby prawne, kto: rych urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamo: wienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzys:ci 
majątkowych,
i) podmioty zbiorowe, wobec kto: rych sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamo: wienia na 
podstawie przepiso: w o odpowiedzialnos:ci podmioto: w zbiorowych za czyny 
zabronione pod groz:bą kary
j) wykonawco: w, kto: rzy pozostają w powiązaniach kapitałowych lub osobowych z 
innymi Wykonawcami ubiegającymi się o dzielenie zamo: wienia.
3.1. Z postępowania o udzieleniu zamo: wienia wyklucza się ro: wniez=  Wykonawco: w, 
kto: rzy:
a) złoz=yli nieprawdziwe informacje mające wpływ na prowadzone postępowanie;
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b) nie złoz=yli os:wiadczen:  i dokumento: w potwierdzających spełnienie warunko: w 
udziału w postępowaniu przetargowym.
3.2. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z 
postępowania o udzieleniu zamo: wienia, podając uzasadnienie.
3.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3.4. Zamawiający odrzuca ofertę, jez=eli:
a) jej tres:c: nie odpowiada tres:ci SWZ;
b) jej złoz=enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiso: w o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera raz=ąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamo: wienia;
d) została złoz=ona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzieleniu zamo: wienia;
e) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, nie będące oczywistą omyłką 
pisarską lub rachunkową.
3.5. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę, kto: rego 
ofertę odrzucił, podając uzasadnienie.
3.6. Z tytułu wykluczenia lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje z=adne 
roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

Rozdział VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Do oferty kaz=dy Wykonawca musi dołączyc: aktualne na dzien:  składania ofert 
os:wiadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SWZ. Informacje 
zawarte w os:wiadczeniach będą stanowic: potwierdzenie, z=e Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Ponadto Wykonawca powinien załączyc: do oferty dokumenty wyszczego: lnione w 
Rozdziale VII ust. 2 oraz:
a) Formularz ofertowy - według wzoru okres: lonego w załączniku nr 1 do SWZ,
b) Os:wiadczenie o spełnieniu warunko: w udziału w postępowaniu i braku podstaw 
wykluczenia -według wzoru okres: lonego w załączniku nr 2 do SWZ,
c) Os:wiadczenie o dostawie paliwa gazowego -według wzoru okres: lonego w 
załączniku nr 3 do SWZ,
d) Projekt umowy,
e) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę,
f) Ubezpieczenie od odpowiedzialnos:ci cywilnej OC w zakresie prowadzonej 
działalnos:ci,
g) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie oso: b upowaz=nionych do 
reprezentacji oraz podmiotu Wykonawcy lub z włas:ciwego rejestru, wystawioną nie 
wczes:niej niz=  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
h) zas:wiadczenie włas:ciwego naczelnika Urzędu skarbowego potwierdzającego, z=e 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatko: w, wystawionego nie wczes:niej niz=  3 
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miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 
z=e Wykonawca zawarł porozumienie z włas:ciwym organem podatkowym w sprawie 
spłat tych nalez=nos:ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego: lnos:ci 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz=enie na raty zaległych 
płatnos:ci lub wstrzymanie w całos:ci wykonania decyzji włas:ciwego organu;
i) zas:wiadczenie włas:ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczen:  
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, z=e Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wczes:niej niz=  3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, z=e Wykonawca zawarł 
porozumienie z włas:ciwym organem podatkowym w sprawie spłat tych nalez=nos:ci 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego: lnos:ci uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz=enie na raty zaległych 
płatnos:ci lub wstrzymanie w całos:ci wykonania decyzji włas:ciwego organu;
j) odpis z włas:ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnos:ci 
gospodarczej, jez=eli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia; w przypadku, gdy dokument ten nie jest 
dostępny w języku polskim na darmowych, ogo: lnodostępnych rejestrach.
3. Jez=eli Wykonawca nie złoz=y os:wiadczen:  i dokumento: w, o kto: rych mowa w rozdziale 
VIII niniejszej SWZ, lub innych dokumento: w niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, os:wiadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwos:ci, Zamawiający wezwie do ich 
złoz=enia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba z=e 
mimo ich złoz=enia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
uniewaz=nienie postępowania.
4. Wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, o których 
mowa powyżej, składane są w wersji papierowej w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wydruku kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem, do oferty należy dołączyć pendrive z 
oryginałem dokumentu opatrzonym podpisem elektronicznym.

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium

Wadium nie jest wymagane.

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca jest zobowiązany złoz=yc: ofertę wraz z os:wiadczeniami lub 
dokumentami wymienionymi w rozdziale VIII SIWZ.

2. Wykonawca moz=e złoz=yc: tylko jedną ofertę. Złoz=enie większej liczby ofert 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoz=onych przez Wykonawcę.

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
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się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w postępowaniu za pos:rednictwem 
Formularza ofertowego, będącego Załącznikiem nr 1 do SWZ.

5. Oferta powinna byc: sporządzona w języku polskim, opieczętowana i podpisana 
własnoręcznym podpisem zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz i
zaciągania zobowiązan:  w wysokos:ci odpowiadającej cenie oferty.

6. Wszelkie kwoty zawarte w ofercie wyraz=one w PLN.

7. Tres:c: oferty musi odpowiadac: tres:ci Specyfikacji.

8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kto: re Wykonawca 
zastrzez=e jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostac: złoz=one w osobnej 
kopercie wewnętrznej wraz z jednoczesnym zapisem na kopercie  „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie spakowane do koperty 
zewnętrznej.
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie moz=e skutecznie dokonac: 
zmiany ani wycofac: złoz=onej oferty.

10. Jez=eli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, do oferty nalez=y dołączyc: 
pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumento: w 
złoz=onych wraz z ofertą. Tres:c: pełnomocnictwa musi jednoznacznie okres: lac: 
czynnos:ci, co do wykonywania kto: rych pełnomocnik jest upowaz=niony.

11. Uznaje się, z=e pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 
pos:wiadczenia za zgodnos:c: z oryginałem kopii dokumento: w załączonych do oferty.

12. Os:wiadczenia, o kto: rych mowa w SWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmioto: w 
oraz dotyczące podwykonawco: w, muszą byc: przedstawione w formie oryginału, tj. 
opieczętowane pieczęcią Wykonawcy i /lub jego podmioto: w i opatrzone 
własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej.

13. Pełnomocnictwa, o kto: rych mowa w SWZ muszą byc: przedstawione w formie 
oryginału, tj. podpisane własnoręcznie przez osoby uprawnione.

14. Dokumenty, o kto: rych mowa w SWZ składane są w oryginale. Dopuszcza się 
złoz=enie kopii w wersji papierowej „za zgodnos:c: z oryginałem” –wo: wczas oryginał 
dokumentu opatrzony podpisem elektronicznym nalez=y dostarczyc: na pendrive wraz z
ofertą.
15. Pos:wiadczenia za zgodnos:c: z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca.

16. Zamawiający zaz=ąda przedstawienia oryginału lub notarialnie pos:wiadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoz=ona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie 
nieczytelna lub będzie budzic: wątpliwos:ci co do jej prawdziwos:ci.

17. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą byc: złoz=one wraz z tłumaczeniami
na język polski przez tłumacza przysięgłego.
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18. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoz=eniem 
oferty.

19. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla kto: rych Zamawiający okres: lił wzory w 
formie Załączniko: w do SWZ i Załączniko: w do oferty, winny byc: sporządzone zgodnie z 
tymi wzorami co do tres:ci i formy.

Rozdział XI. Opis sposobu postępowania. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I 
OTWARCIA OFERT

1. Forma złoz=enia oferty:
a) Oferta powinna byc: w dwo: ch kopertach, kto: re będą:
- zabezpieczone przed otwarciem (wystarczy, aby były zaklejone)
- koperta wewnątrz –opisana tytułem postępowania z podaniem nazwy Oferenta
- koperta zewnętrzna –powinna byc: opisana tytułem postępowania oraz klauzulą: „Nie 
otwierac: przed godz. 12ºº dnia 21.07.2021r.”
b) Ofertę nalez=y złoz=yc: w siedzibie Zamawiającego do dnia 21.07.2021 r. do godz. 
12ºº;
c) Otwarcie nastąpi w dniu 21.07.2021r. o godz. 12¹⁵ w siedzibie Zamawiającego.
d) Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.
e) Koszt przygotowania oferty ponosi Oferent.
2. Ofertę nalez=y złoz=yc: na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ 
w formie papierowej i podpisane przez osoby posiadające pełnomocnictwo do 
reprezentacji. Zamawiający nie dopuszcza moz= liwos:ci złoz=enia skanu Formularza 
ofertowego opatrzonego pieczęcią „za zgodnos:c: z oryginałem” lub dokumentu 
opatrzonego podpisem cyfrowym.

3. Rekomenduje się złoz=enie oferty kurierem do siedziby Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert, zgodnie z zasadami i terminami okres: lonymi w 
postępowaniu. Oferta musi byc: zawarta w dwo: ch kartonach lub kopertach, przy czym 
zewnętrzna słuz=y tylko to transportu, a w s:rodku znajduje się włas:ciwa oferta z 
adnotacjami i warunkami szczego: łowo opisanymi w SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty dokumento: w opatrzonych podpisem 
elektronicznym, takich jak zas:wiadczenia z ZUS i innych urzędo: w administracji 
pan: stwowej i samorządowych. W takim wypadku Wykonawca wraz z wydrukiem 
oferty powinien dostarczyc: oryginały dokumento: w na nos:niku elektronicznym 
(pendrive) z zachowaniem nazw dokumento: w (katalogo: w) zgodnie z dokumentacją 
przetargową i nomenklaturą przyjętą przez Zamawiającego.
5. Tres:c: oferty musi odpowiadac: tres:ci Specyfikacji.
6. Wykonawca moz=e wycofac: ofertę do dnia 21.07.2021r do godz. 12ºº, poprzez 
złoz=enie pisemnego wniosku o wycofanie oferty.
7. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoz=eniu oferty po terminie 
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oraz zwro: ci ofertę uznaną za „spo: z:nioną” po upływie terminu bez jej otwierania.
8. Zamawiający moz=e przesunąc: termin składania ofert, ogłaszając zmianę za 
pos:rednictwem strony internetowej http://www.bip.pec-radzyn.pl/ W tym przypadku,
wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawco: w, uprzednio odnoszące się 
do wczes:niejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania 
ofert.
9. Oferty, dla kto: rych Wykonawca złoz=ył wniosek o wycofanie zgodnie z ust. 7 powyz=ej 
nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwro: cone Wykonawcy.

10. W razie złoz=enia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę.

11. Zamawiający udzieli wyjas:nien:  i odpowie na pytania Wykonawcy do SIWZ i 
załączniko: w, jes: li takie zapytanie wpłynie poprzez pocztę e-mail na adres: 
sekretariat@pec-radzyn.pl wpłynie do niego najpo: z:niej na 3 dni robocze przed 
terminem składania ofert tj. do dnia 16.07.2021r. do godz. 12ºº Zamawiający ogłosi 
tres:c: zapytania i odpowiedzi na swojej stronie internetowej: http://www.bip.pec-
radzyn.pl/ bez ujawniania z:ro: deł zapytania.

Rozdział XII. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający uniewaz=nia postępowanie o udzielenie zamo: wienia, jez=eli:

a) wpłynęły mniej niz=  jedna oferta, nie podlegająca odrzuceniu lub wystąpiły 
okolicznos:ci powodujące, z=e zamo: wienie nie moz=e byc: zrealizowane albo jego 
realizacja nie lez=y w interesie Zamawiającego;
b) wartos:c: (bez podatku VAT) najkorzystniejszej oferty jest wyz=sza od wartos:ci, jaką 
Zamawiający moz=e przeznaczyc: na realizację zamo: wienia;

c) ponadto postępowanie moz=e byc: uniewaz=nione w kaz=dym czasie bez podania 
przyczyn, ro: wniez=  po zawiadomieniu o wyborze oferty;

d) informację o uniewaz=nieniu postępowania o udzielenie zamo: wienia Zamawiający 
zawiadamia ro: wnoczes:nie wszystkich Wykonawco: w, kto: rzy złoz=yli oferty.

2. W przypadku uniewaz=nienia postępowania o udzielenie zamo: wienia, Wykonawcom 
nie przysługują z=adne roszczenia przeciwko Zamawiającemu, takz=e dotyczących 
koszto: w za przygotowanie oferty.

3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawco: w, podając 
nazwę (firmę)i adres Wykonawcy, kto: rego ofertę wybrano. Ogłoszenie zostanie 
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Zawiadomienie o wyborze oferty, okres: lając termin i miejsce zawarcia umowy, 
doręcza się niezwłocznie wybranemu Wykonawcy. Umowa zostanie zawarta z chwilą 
jej podpisania przez obie strony, a nie z chwilą zawiadomienia Wykonawcy o wyborze 
jego oferty.
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5. Jez=eli Wykonawca, kto: rego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spos:ro: d pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny.
6. W toku postępowania Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami oraz 
Wykonawcy z Zamawiającym porozumiewają się w formie pism przesyłanych mailem 
poza przypadkami, dla kto: rych zastrzez=ono w SIWZ formę pisemną. Na wniosek strony
przesyłającej pismo druga strona potwierdza czytelnos:c: oraz fakt otrzymania i 
korespondencji.

7. Oferta, kto: ra wpłynęła w terminie do Zamawiającego, jest jego własnos:cią i 
pozostawia się ją w aktach postępowania i moz=e byc: otwarta, pro: cz wypadko: w 
zastrzez=onych w SWZ.

8. Wykonawca, kto: rego oferta została wybrana, obowiązany jest zawrzec: umowę w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie kro: tszym jednak niz=  4 dni i 
maksymalnie do 30 dni, licząc od dnia zawiadomienia wszystkich Wykonawco: w o 
wyniku przetargu, a w przypadku wniesienia protestu -po jego ostatecznym 
rozstrzygnięciu.

9. Z chwilą uniewaz=nienia postępowania lub podpisania umowy postępowanie uwaz=a 
się za zakon: czone.

Rozdział XIII. OPIS SPOSOBU USTALENIA WYSOKOŚCI MARŻY

1. Przedmiotem oceny i porównania ofert jest marża jako różnica pomiędzy ceną
sprzedaży przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę Zamawiającemu, a ceną 
jego zakupu wyrażoną kwotowo za jedną megawatogodzinę (zł/MWh).
2. Zaproponowana przez Wykonawcę marz=a powinna zawierac: wszystkie koszty 
związane z realizacją Zamo: wienia z wyjątkiem podatku akcyzowego, kosztu białych 
certyfikato: w oraz podatku VAT i będzie podana w złotych polskich z dokładnos:cią do 
dwo: ch miejsc po przecinku. Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach 
kwotowych.
3. Jez=eli złoz=ona oferta powodowac: będzie powstanie obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towaro: w i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspo: lnotowego nabycia towaro: w, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towaro: w i usług, kto: ry miałby 
obowiązek wpłacic: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ZAKUPU PALIWA GAZOWEGO

Łączna wysokos:c: nalez=nej Sprzedawcy w danym miesiącu gazowym zapłaty za paliwo 
gazowe odebrane przez Zamawiającego objęte umową, będzie obliczana w oparciu o 
s:rednią cen transz kontrakto: w GAS_BASE _Y, GAS_BASE_S_S, GAS_BASE_S_W waz=onych 
wolumenem transz paliwa gazowego rozliczanych po cenie rozliczeniowej z dnia 
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zamo: wienia danej transzy, powiększoną o marz=ę zaproponowaną przez Wykonawcę w 
wysokos:ci, zgodnie z następującym algorytmem:

Z = (S� rW + M) x I

gdzie:
Z -oznacza wysokos:c: zapłaty za paliwo gazowe odebrane w danym miesiącu gazowym.
S� rW   -oznacza s:rednią cenę paliwa gazowego zamo: wionego w n transzach waz=oną 
wysokos:cią danej transzy paliwa rozliczanego po cenie tych transz zgodnie ze wzorem 
[zł/MWh]:

ŚrW=Σ[AP1*W1+AP2*W2+AP3*W3…..Apn*Wn]/Wm

gdzie:
Wn -oznacza łączny wolumen obrotu w danej transzy (MWh)
APn -oznacza cenę  danej transzy w okres: lonym dniu odpowiadającą aktualnemu na 
dzien:  okres: lenia transzy przez Odbiorcę kursowi rozliczeniowemu instrumentu 
terminowego towarowego na gaz notowanego na  Towarowej Giełdzie Energii dla 
danej transzy;
Wm – łączny wolumen obrotu wszystkich transz w danym miesiącu;
M - oznacza marz=ę Sprzedawcy w zaoferowanej wysokos:ci [zł/MWh]
I -oznacza ilos:c: Paliwa gazowego pobranego przez Odbiorcę w danym Miesiącu 
gazowym [MWh].

Uwaga  :   Powyższy sposób określa ideę ustalenia ceny, szczegółowy mechanizm   
ustalony zostanie w umowie zawartej  z Wykonawcą.      

Rozdział XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY

Zamawiający oceni oferty kierując się następującymi kryteriami:
I. kryterium, wysokos:c: marz=y - waga 100 punkto: w (Symbol M)
Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposo: b następujący:

M minimum
P   =   -------------------  x100%

Mi
P - ilos:c: uzyskanych punkto: w
M minimum – najniz=sza marz=a ze wszystkich zaproponowanych marz=  zł/MWh
Mi – marz=a nadanej oferty zł/MWh (z formularza ofertowego)

Umowa na dostawę paliwa gazowego zostanie podpisana z Wykonawcą, który 
zaoferuje najniższą marżę pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów 
SIWZ, a treść zaproponowanej umowy, oświadczeń i dokumentów nie będzie 
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budziła zastrzeżeń Zamawiającego. Do oceny będzie brana również pod uwagę 
taryfowa wysokość opłaty abonamentowej w poszczególnych grupach 
taryfowych.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilos:cią uzyskanych punkto: w w 
etapie I.

Rozdział XVI. Realizacja zamówienia dla potrzeb rozruchu technologicznego

Rozruch technologiczny nowej instalacji wysokosprawnej kogeneracji gazowej nastąpi 
w miesiącach listopad – grudzien:  2021 r. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyc: paliwo gazowe w wymaganych ilos:ciach 
według oddzielnego zamo: wienia.

2. Wykonawca zaproponuje cenę stałą dostarczanego gazu ziemnego w zł/MWh.

3. Zaproponowana cena nie będzie stanowiła kryterium przy wyborze oferty na 
dostawę gazu ziemnego.  

Rozdział XVII. OPIS REALIZACJI ZAMÓWIENIA PALIWA GAZOWEGO

1. Zakup paliwa gazowego będzie odbywał się w transzach ustalonych przez  
Zmawiającego.

4. W celu złoz=enia Zamo: wienia Zamawiający będzie kontaktował się w Wykonawcą 
drogą elektroniczną na adres podany przez Wykonawcę lub przez elektroniczny 
system Zamo: wien:  Wykonawcy udostępniony bezpłatnie. Szczego: ły toku zamo: wien:  
będą okres: lone w umowie.

Rozdział XVIII. INFORMACJE  O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA

1. Wszelkie zawiadomienia, os:wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy mogą przekazywac: pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty,
umowy oraz os:wiadczen:  i dokumento: w wymienionych w Rozdziale VIII niniejszej 
SWZ.

2. Oferta, os:wiadczenia, dokumenty oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny byc: składane na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim ul.

Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12, 21-300 Radzyń Podlaski

1) Zawiadomienia, os:wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 
Wykonawcę drogą elektroniczną, winny byc: kierowane na adres:  sekretariat@pec-
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radzyn.pl

3. Wszelkie zawiadomienia, os:wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w 
formie elektronicznej wymagają na z=ądanie kaz=dej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Rozdział XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, kto: ry przedłoz=y najkorzystniejszą 
ofertę z punktu widzenia kryterio: w przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. Przedmiotem umowy są:
Kompleksowe dostawy gazu ziemnego wysokometanowego symbol E dla 
gazowych silników kogeneracyjnych położonych na działce nr 1042/8 
należącej do PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim
3. Dostawa gazu będzie realizowana w okresie:od 01-01-2022 r. Do 31-12-2022 r. oraz 
w toku rozruchu technologicznego (XI – XII 2021 r.) 
4. Umowa zostanie podpisana w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia 
postępowania i będzie obowiązywac: od momentu jej podpisania przez obie Strony.
5. Umowa będzie sporządzona w dwo: ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym z 
kaz=dej ze stron.
6. Zamawiający informuje, z=e nie przewiduje wypłaty zaliczki na poczet realizacji 
Zamo: wienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do 
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnos:ci cywilnej OC w zakresie prowadzonej 
działalnos:ci.
8. Umowa w sprawie realizacji Zamo: wienia zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowien:  wynikających z tres:ci niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
9. Tres:c: umowy zostanie zawarta wg wzoro: w umo: w powszechnie stosowanych przez 
dostawco: w paliwa gazowego i podmioty s:wiadczące usługi dystrybucji.
10. W zakresie sprzedaz=y paliwa gazowego, umowa powinna zawierac: rozliczenie za 
pobrane paliwo gazowe i odbywac: się będzie w okresach rozliczeniowych stosowanych
przez OSG wg faktycznego zuz=ycia w oparciu o cenę wyliczoną na podstawie zapiso: w 
Rozdziału XIV SWZ i obowiązującej Taryfy na paliwo gazowe Wykonawcy w zakresie 
nie objętym postępowaniem.
11. Umowa ponadto musi zawierac::
a) okres obowiązywania, od dnia jej podpisania do kon: ca okresu dostawy gazu tj. do 
dnia 31.12.2022 r.
b) odpowiedzialnos:c: stron za niedotrzymanie warunko: w umowy,
12. Do Usługi kompleksowej stosuje się postanowienia niniejszej Umowy, Oferty 
sprzedaz=y Paliwa gazowego Taryfy Sprzedawcy, Taryfy Dystrybutora, Ogo: lnych 
Warunko: w Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego w ilos:ci adekwatnej 
do danego punktu poboru (dalej OWU), postanowienia SWZ, Instrukcji Ruchu i 
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Eksploatacji Sieci Przesyłowych (IRiESP), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz powszechnie obowiązujących przepiso: w prawa.
13. W przypadku sprzecznos:ci pomiędzy postanowieniami Umowy ustalonymi 
indywidualnie przez Strony, a postanowieniami OWU, rozstrzyga tres:c: indywidualnych
postanowien:  zapisanych w Umowie oraz w SWZ, a następnie w Taryfie Sprzedawcy, 
Taryfie Dystrybutora oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej .
14. W przypadku ofert stanowiących podstawę do udzielenia Zamo: wienia wysokos:c: 
nalez=nos:ci z tytułu sprzedaz=y Paliwa gazowego dokonywana będzie wyłącznie na 
podstawie stawek wyliczonych zgodnie z Rozdziałem XII, oraz taryfy operatora 
systemu dystrybucyjnego. W przypadku sprzecznos:ci zapiso: w SWZ i stawek opłat 
zawartych w formularzu ofertowym z zapisami OWU, Taryfy sprzedawcy, cenniku 
sprzedawcy pierwszen: stwo mają zapisy SWZ,  i stawki opłat zawarte w formularzu 
ofertowym.
16. Rozliczenia za sprzedane i dostarczone Paliwo gazowe odbywają się na podstawie 
miesięcznych wskazan:  układu pomiarowo -rozliczeniowego oraz na podstawie 
postanowien:  zawartych w Taryfie Sprzedawcy, Taryfie Dystrybutora lub  w Ofercie 
sprzedaz=y Paliwa gazowego. Opłata abonamentowa będzie naliczana zgodnie z Taryfą 
Wykonawcy. W kaz=dym miesiącu do rozliczen:  będzie stosowany wspo: łczynnik 
konwersji dla danego ORCS publikowany przez Polską Spo: łkę Gazownictwa Sp z o.o. 
(https://www.psgaz.pl/obszary-rozliczenia-ciepla-spalania)
17. Faktury lub inne dokumenty rozliczeniowe wystawiane będą na koniec Okresu 
rozliczeniowego, w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę danych 
pomiarowych od Dystrybutora, nie po: z:niej jednak niz=  24 dni od zakon: czenia okresu 
rozliczeniowego kto: rego dotyczą.
18. Nalez=nos:ci z tytułu doręczenia faktur lub innych dokumento: w rozliczeniowych 
będą regulowane przez Odbiorcę w terminie 21dni od daty wystawienia lub 
udostępnienia jej w formie elektronicznej zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. Sprzedawca zobowiązuje się wysłac: lub udostępnic: faktury bądz:  
inne dokumenty rozliczeniowe Odbiorcy w terminie do trzech (3) dni roboczych od 
dnia ich wystawienia.
19. Umowa kompleksowa wejdzie wz=ycie z dniem jej podpisania, a jej realizacja w 
zakresie s:wiadczenia usługi kompleksowej rozpocznie się od dnia 01.01.2022 r. roku.

 Informacje uzupełniające:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częs:ciowych.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamo: wien:  podobnych.
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Specyfikacja zawiera:
1) Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy;

2) Załącznik nr 2 do SWZ – Os:wiadczenie o spełnieniu warunko: w udziału w 
postępowaniu;

3) Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz podmioto: w do kto: rych Wykonawca dostarczał 
paliwo gazowe;

4) Załącznik nr 4 – wolumen zamo: wienia paliwa.
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