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REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ
PRZEZ PEC SP. Z O.O. W ŚWINOUJŚCIU
§1
PRZEPISY OGÓLNE

1. Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu, zwany dalej
Regulaminem określa zasady, procedury i tryb udzielania zamówień, wobec których nie znajduje
zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz.2019 ze.zm.).
2. Do spraw nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów
prawnych znajdujących odpowiednie zastosowanie.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) zamówieniu - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a
wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy
robót budowlanych, dostaw lub usług,
b) zamawiającym należy przez to rozumieć PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu,
c) najkorzystniejszej ofercie należy przez to rozumieć ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy
stosunek jakości do ceny lub kosztu lub ofertę z najniższą ceną lub kosztem,
d) dostawach należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia,
woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie
umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które
może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację,
e) robotach budowlanych należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do
dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.), lub obiektu
budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego,
f) usługach należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub
dostawami,
g) SWZ (Specyfikacja Warunków Zamówienia) - należy przez to rozumieć dokument sporządzony
przez zamawiającego służący do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym opisu
przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu,
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h) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub
obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
i)

cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), nawet jeżeli jest
płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą,

j)

interwencyjnym zakupie paliw do wytwarzania energii – należy przez to rozumieć zakup, który ze
względów na okoliczności niezależne od Zamawiającego (np. zerwanie umowy przez dostawcę,
siła wyższa) wymaga niezwłocznej realizacji tak, aby zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo dostaw
ciepła,

k) LWW (Lista Wykonawców Wykluczonych) – należy przez to rozumieć listę wykonawców
wykluczonych z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia przeprowadzanych przez
zamawiającego,
l)

zadaniu awaryjnym – należy przez to rozumieć zadanie wymagające niezwłocznej realizacji bez
zachowania procedur przewidzianych w niniejszym regulaminie, realizowane na podstawie
protokołu awaryjnego.
§2
TRYBY POSTĘPOWANIA

1.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez
podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Regulaminu nie stosuje się do zamówień o wartości do 3.000,00zł netto włącznie.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia stosowane są następujące tryby:
a) zapytanie o cenę – dotyczy zamówień o wartości szacunkowej powyżej 3.000,00zł netto do
wartości 20.000,00zł brutto (tj. z podatkiem od towarów i usług) włącznie,
b) przetarg nieograniczony – dotyczy zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej
20.000,00zł brutto (tj. z podatkiem od towarów i usług).
4. W uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki Zamawiający
może udzielić zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż 50.000,00 zł netto bez stosowania
procedur określonych w niniejszym regulaminie. W takich przypadkach wymagane jest wskazanie
konkretnego trybu udzielenia zamówienia z pisemnym uzasadnieniem zawierającym konkretne
okoliczności temu towarzyszące, w szczególności:
a) gdy zasadnym jest powierzenie temu samemu wykonawcy kontynuacji, zmiany, rozszerzenia lub
aktualizacji zadania wykonywanego w ramach trwającej lub zakończonej umowy,
b) w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, zadecyduje niemożność
wykonania zamówienia przez jakiegokolwiek innego wykonawcę, niż wykonawcę/wykonawców
wskazanych przez zamawiającego,
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c) gdy zamówienie będzie zamówieniem specyficznym z innych powodów, a jego wykonanie przez
innego lub innych wykonawców niż wskazanych przez zamawiającego mogłoby się wiązać ze
zmniejszoną skutecznością jego realizacji.
5. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:
a) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,
b) przejrzysty,
c) proporcjonalny.
§3
ZAMÓWIENIA WYŁĄCZONE Z REGULAMINU

Zamówienia do których nie stosuje się postanowień niniejszego regulaminu to zamówienia, w których
zamawiający udziela zamówienia swobodnie wybranemu przez siebie wykonawcy o wartości do 3.000,00
zł netto włącznie oraz w przypadku zamówień powyżej 3.000,00 zł netto, gdy zamówienie:
a) dotyczy realizacji zadań awaryjnych Spółki,
b) może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę,
c) dotyczy realizacji usług prawniczych, w tym doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
d) dotyczy realizacji usług notarialnych, w tym notarialnego poświadczenia i uwierzytelniania
dokumentów,
e) realizowane jest w częściach przy spełnieniu warunku, że wartość każdej części jest mniejsza niż
3.000,00zł netto włącznie, a łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20.000,00zł brutto (tj. z
podatkiem od towarów mi usług).
§4
PRZEPISY WSPÓLNE DLA TRYBÓW UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

1. Zamawiający dopuszcza składanie oferty wspólnej (przez dwa lub więcej podmiotów).
2. Zamawiający może zamknąć realizowane postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyn.
§5
ZAPYTANIE O CENĘ

1.

Zamawiający pyta o cenę drogą elektroniczną lub telefonicznie nie mniej niż 3 wykonawców. Oferty
są składane osobiście w sekretariacie zamawiającego, przesyłane są pocztą elektroniczną lub
telefonicznie.

2.

Zapytanie o cenę zawiera w szczególności przedmiot zapytania, termin realizacji, warunki płatności i
termin składania ofert.

3.

W sytuacji, w której ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie można wskazać 3
wykonawców dopuszcza się możliwość kierowania zapytania do dwóch wykonawców.

4.

Tryb zapytania o cenę kierowanego tylko do jednego wykonawcy można stosować w sytuacji, gdy po
prowadzonych kolejno dwóch postępowaniach przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego o
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takim samym przedmiocie zamówienia nie wyłoniono wykonawcy (postępowania zostały zamknięte
bez wyboru którejkolwiek z ofert lub w wyniku braku ofert).
5.

Zamawiający w trakcie trwania postępowania może modyfikować treść zapytania o cenę, w tym
zmieniać termin składania ofert.

6.

W przypadku złożenia oferty niekompletnej zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o
uzupełnienie brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie.

7.

Zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień od wykonawcy.

8.

Zamawiający odrzuca ofertę, gdy nie spełnia ona warunków udziału w postępowaniu, gdy wyjaśnienia
o których mowa w ust. 7 nie są dostateczne lub gdy wykonawca ich nie złożył w wyznaczonym
przez zamawiającego terminie oraz gdy wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów, zgodnie
z ust. 6.
§6
PRZETARG NIEOGRANICZONY

1. Przetarg nieograniczony jest trybem udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu.
3. Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
każdorazowo powoływana jest Komisja przetargowa.
4. Dokumentem określającym warunki udziału w przetargu jest Specyfikacja Warunków Zamówienia,
zawierająca m.in.:
a) opis przedmiotu zamówienia,
b) termin wykonania zamówienia,
c) warunki udziału w postępowaniu,
d) termin i miejsce składania i otwarcia ofert,
e) kryterium wyboru ofert,
f) wymagania dotyczące wadium
g) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
h) termin związania ofertą,
i)

wzór umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Zamawiający może wymagać przedstawienia wzoru umowy przez wykonawcę.
6. Zamawiający w trakcie trwania postępowania przetargowego może modyfikować treść SWZ, w tym
zmieniać termin składania i otwarcia ofert.
7. Ogłoszenie o przetargu wraz z SWZ jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki.
8. Zamawiający może zamieścić ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej Izby Gospodarczej
Ciepłownictwo Polskie oraz w prasie.
9. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium.
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10. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniężnej,
b) gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowej
11. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego.
12. Zamawiający dokonuje niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:
a) upłynie termin związania ofertą,
b) zostanie zawarta umowa i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
c) postępowanie zostanie zamknięte bez wyboru którejkolwiek z ofert.
13. Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego, jeżeli:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) przedstawi w ofercie dane nieprawdziwe,
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
14. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy i jest wnoszone przed zawarciem umowy.
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone, w następujących formach:
a) pieniężnej,
b) gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowej.
17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej wykonawca wpłaca
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
18. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wykonawca może zawnioskować o zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz
późniejszej odmowy podpisania umowy, zamawiający ma prawo zatrzymać z zabezpieczenia kwotę
równoważną kwocie wadium.
20. W przypadku złożenia oferty niekompletnej zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o
uzupełnienie brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie, z wyłączeniem przypadków, gdy
prowadzi to do istotnej zmiany oferty w szczególności zmiany wynagrodzenia, terminów wykonania,
zakresu przedmiotu umowy i terminu trwania gwarancji.
21. Zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień od wykonawcy, w tym od
wykonawcy który złożył ofertę o rażąco niskiej cenie w stosunku do przedmiotu zamówienia,
dotyczących elementów oferty mających wpływ na jej wysokość.
22. Zamawiający odrzuca ofertę, gdy:
a) nie spełnia ona warunków udziału w postępowaniu,
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b) dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę, gdy wyjaśnienia nie są
dostateczne lub gdy wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym przez zamawiającego
terminie, zgodnie z ust. 21,
c) wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów, zgodnie z ust. 20.
23. Komisja przetargowa bada i analizuje oferty, ocenia spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu oraz dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.
24. Oferta, którą zamawiający otrzymał po upływie terminu składania ofert zostaje odesłana do
wykonawcy bez jej otwierania.
25. O wyniku postępowania zamawiający pisemnie zawiadamia wszystkich wykonawców biorących udział
w postępowaniu.
§7
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na podstawie:

a) kryterium ceny,
b) innych kryteriów, m.in. terminu wykonania, ilości posiadanych referencji, warunków gwarancji ,
procentu udzielonego rabatu,

c) kryteriów łączonych (wymienionych w punktach a) i b) wg przyjętej przez zamawiającego wagi).
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena,
nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową niższą cenę.
3. W sytuacji, w której wykonawca uchylił się od zawarcia umowy lub nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej
oferty spośród pozostałych ofert.
§8
DOSTAWY PALIW DO WYTWARZANIA ENERGII

1. Przetarg na dostawę paliw ogłaszany jest w prasie ogólnopolskiej oraz zamieszczany na stronie
internetowej Spółki i stronie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.
2. Dokumenty przetargowe na dostawę paliw opiniowane są przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Postępowanie przetargowe na dostawę paliw przeprowadzane jest zgodnie § 6 niniejszego Regulaminu.
4. W sytuacji, gdy bezpieczeństwo dostaw paliw do wytwarzania energii jest zagrożone i aktualny
dostawca nie wywiązuje się z zawartej umowy, zamawiający może przeprowadzić interwencyjny zakup
zgodnie z procedurą określoną w § 9.
§9
INTERWENCYJNY ZAKUP PALIW DO WYTWARZANIA ENERGII

1.

Interwencyjny zakup paliw do wytwarzania energii wymaga niezwłocznej realizacji tak, aby zapewnić
ciągłość i bezpieczeństwo dostaw ciepła.
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2.

Postępowanie interwencyjne przeprowadzane jest w trybie zapytania o cenę kierowanego do
dostawców opału.

3.

Zamawiający analizując zebrane oferty kieruje się kryteriami, które zagwarantują niezwłoczną
realizację dostawy, zapewniającą ciągłość i bezpieczeństwo dostaw ciepła.
§ 10
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia realizowane są na podstawie podpisanego przez osoby upoważnione:
a) formularza zamówienia,
b) formularza zlecenia,
c) umowy.
2. Zamawiający może zmienić postanowienia zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy pod warunkiem, że zmiana jest spowodowana okolicznościami,
których Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, w tym zmienić
wynagrodzenie Wykonawcy oraz termin wykonania umowy.
3. Zamawiający może przedłużyć stosownym aneksem obowiązywanie umowy, jednak nie dłużej niż na
kolejne 2 lata, pod warunkiem przeprowadzenia rozeznania cenowego rynku wskazującego na brak
możliwości uzyskania korzystniejszych warunków realizacji zamówienia niż dotychczasowe oraz
określenia zapisów w SWZ o możliwości przedłużenia umowy i zasadach na jakich umowa może zostać
przedłużona.
§ 11
LISTA WYKONAWCÓW WYKLUCZONYCH (LWW)

1. Zamawiający prowadzi listę LWW, na którą wpisywani są wykonawcy, którzy nie zrealizowali dla
Zamawiającego zamówienia pomimo złożonej oferty lub zawartej umowy lub też zrealizowali je
nienależycie tj. z rażącym naruszeniem postanowień umownych (w szczególności: znaczne
przekroczenie terminów, wykonawstwo z wielością usterek związanych z rażącym niedbalstwem i
niesolidnością, niezgodnie z technologią, dostarczenie wyrobów o cechach i parametrach innych niż
umowne, niereagowanie na reklamacje etc.).
2. Wykonawca wpisany na LWW zostaje wykluczony z postępowań przetargowych przeprowadzanych
przez zamawiającego przez okres 5 lat licząc od dnia otrzymania przez niego powiadomienia o
wpisaniu go na listę LWW.
3. Wykonawca wpisany na LWW zostaje o tym fakcie poinformowany pisemnie z uzasadnieniem.
4. W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę wpisanego na listę LWW, oferta taka zostaje odesłana
zwrotnie bez jej otwierania.
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