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 Skarżysko-Kamienna, dnia 29.08.2020 r. 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   
 
w postępowaniu na realizację zadania: 

„Projekt stacji magazynowania i regazyfikacji, kompleksowa budowa oraz dostawy gazu LNG 
w maksymalnej ilości godzinowej 1000 Nm3/h, przy zużyciu rocznym ok. 7 000 000 Nm3/h 
przez okres 5 lat w Chojnicach, na potrzeby zasilania źródeł kogeneracyjnych.” 

 
I. Zamawiający 

Celsium serwis Sp. z o.o. ;  ul. 11-go Listopada 7; 26-110 Skarżysko-Kamienna;  tel.(041) 252 89 80, 
fax (041) 252 89 83; e-mail: celsium@celsium.pl   
 

II. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami 

• W zakresie przedmiotu zamówienia i procedur przetargowych – Piotr Brzozowski, e-mail: 

piotr.brzozowski@celsium.pl; tel. 662 299 462 

• W zakresie wizji lokalnych: 

- Grzegorz Grabowski, e-mail: grzegorz.grabowski@sec.com.pl, tel. 601 807 477; 

- Błażej Loll, e-mail: blazej.loll@sec.com.pl, tel. 603 631 329 

 

Informacje udziela się w dni robocze, w godzinach: 800 – 1400. 

 

Zamawiający ogłasza postepowanie na wybór wykonawcy zadania pn.: 

„Projekt stacji magazynowania i regazyfikacji, kompleksowa budowa oraz dostawy gazu LNG 
w maksymalnej ilości godzinowej 1000 Nm3/h, przy zużyciu rocznym ok. 7 000 000 Nm3/h przez 
okres 5 lat w Chojnicach, na potrzeby zasilania źródeł kogeneracyjnych.” 
i zaprasza do składania ofert. 

 

III. Zakres przedmiotu zamówienia: 
Zamawiający wystąpił do NFOŚ o dotację na budowę źródeł kogeneracji zasilanych gazem. Jeżeli ją 
otrzyma, to zadanie zostanie zrealizowane w całości, jeśli nie, zakończy się na zaprojektowaniu stacji 
magazynowania oraz regazyfikacji gazu LNG. W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zakończenia realizacji na etapie projektu oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń i dokumen-
tów (bez realizacji budowy oraz zakupu gazu). Dlatego też, oferta powinna zawierać propozycję spo-
sobu rozliczenia kosztów wykonania projektu w przypadku jeśli nie dojdzie do realizacji budowy i za-
kupu gazu LNG. 
Teren przeznaczony pod budowę stacji magazynowania i regazyfikacji znajduje się w Chojnicach przy 
ul. Ceynowy na działce nr 4294. Przykładowa lokalizacja stacji magazynowania i regazyfikacji, stanowi 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1. Wykonanie projektu technicznego stacji magazynowania i regazyfikacji gazu LNG 
2. Uzyskanie niezbędnych dokumentów i pozwoleń 
3. Kompleksową budowę stacji magazynowania i regazyfikacji gazu LNG 
4. Dostawy gazu LNG przez okres minimum 5 lat, na potrzeby zasilania źródeł kogeneracyjnych 

w Chojnicach  
5. Propozycja umowy 

 
IV.  Warunki techniczno-technologiczne realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Dokumentację techniczną należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, 
zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami  i normami. 

2. Oferta musi zawierać całkowite koszty:  

mailto:piotr.brzozowski@celsium.pl
mailto:grzegorz.grabowski@sec.com.pl
mailto:blazej.loll@sec.com.pl


Strona 2 z 4 

 

2.1. Wykonania projektów technicznych instalacji gazowej oraz stacji regazyfikacji wraz z uzyska-
niem odpowiednich dokumentów i pozwoleń 

2.2. Dostarczenia zbiorników kriogenicznych wraz z armaturą zbiornikową; 
2.3. Dostarczenia parownic atmosferycznych o wydajności dostosowanej do zapotrzebowania 

urządzeń Zamawiającego; 
2.4. Zamontowania zbiorników i parownic oraz podłączenie do instalacji gazowej; 
2.5. Dostarczenia i zamontowania stacji redukcyjno-pomiarowej z kotłownią do podgrzewu gazu 

oraz nawanialni; 
2.6. Stacji redukcyjnej II stopnia jeżeli taka będzie wymagana; 
2.7. Dostarczenia i zamontowania uziemienia zbiornika oraz parownic; 
2.8. Dostarczenia i wykonania orurowania ciśnieniowego ze stali nierdzewnej przystosowanego 

do niskich temperatur; 
2.9. Zamontowania zdalnego monitoringu elementów technicznych stacji oraz zużycia gazu;  
2.10. Uruchomienie stacji regazyfikacji, wykonanie odbiorów technicznych oraz uzyskanie po-

zwolenia na użytkowanie; 
2.11. Szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu zasad eksploatacji instalacji i BHP; 
2.12. Świadczenie bezpłatnego serwisu i przeglądów stacji regazyfikacji w całym okresie obowią-

zywania umowy. 
3. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się : 

3.1. zorganizować we własnym zakresie i na swój koszt zaplecze robót, 
3.2. zapewnić organizację robót i dostaw materiałów w sposób wykluczający powstanie zniszczeń 

(przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie), 
3.3. w przypadku spowodowania szkód bezzwłocznie usunąć je na własny koszt i ponieść koszty 

ewentualnych odszkodowań, 
3.4. zapewnić warunki bhp i p.poż zgodnie z obowiązującymi przepisami, prace prowadzić w spo-

sób nie zagrażający bezpieczeństwu i mienia, 
3.5. przywrócić i uporządkować teren robót do stanu pierwotnego, a wszelkie pozostałości np. 

gruz, materiały izolacyjne i inne odpady wywieźć na odpowiednie składowiska zgodnie z ob-
owiązującymi przepisami – bez dodatkowego wynagrodzenia, 

3.6. zatrudnić do robót kadrę w odpowiedniej ilości i odpowiednich kwalifikacjach oraz zastoso-
wać odpowiedni sprzęt, 

3.7. przeprowadzić niezbędne próby, odbiory i nadzory na swój koszt, 
3.8. sporządzić i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 

4. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizowanego zadania, na własną odpo-
wiedzialność i na własny koszt jak również ma prawo do uzyskania wszelkich informacji , które 
mogą być  konieczne do przygotowania oferty. Terminy wizji lokalnych należy uzgodnić z odpo-
wiednimi osobami. 

 
V. Warunki jakie musi spełnić Oferent 

1. Dysponowanie kadrą posiadającą uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami do wykonania 
tego zadania. 

2. Dopuszcza się możliwość zlecenia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego, części robót podwy-
konawcom na zasadach określonych w art.6471 kodeksu cywilnego oraz w Istotnych Postanowie-
niach Umowy. Podwykonawca winien posiadać odpowiednie uprawnienia do realizacji podzleco-
nego zakresu robót. Wykonawca ponosi całkowita odpowiedzialność za podzlecony zakres robót,  
tak w zakresie terminów jak i jakości  oraz sposobu realizacji. 

3. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Oferent winien przedstawić cenę ryczałtową netto oraz 
brutto (z obowiązującym podatkiem VAT) dla każdego z wariantu objętego zamówieniem. 

 
VI. Forma i termin wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie zgodnie z warunkami ustalonymi przez Strony. 
2. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 



Strona 3 z 4 

 

wystawionej faktury na konto podane na fakturze pod warunkiem odebrania wykonanych prac pro-
tokołem odbioru. 

3. W przypadku sporządzenia protokołu odbioru w terminie późniejszym niż 30 dni od dnia zakończe-
nia prac termin płatności określa się na 7 dni od daty sporządzenia protokołu. Za datę zapłaty uzna-
wać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

VII. Składanie ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w  Sekretariacie w terminie do dnia 14.10.2020 r.  do 
godz. 1100 lub e-mailem na adres: celsium@celsium.pl  

2. Oferent zobowiązany jest do zawarcia Umowy w terminie 14 dni od doręczenia mu informacji               
o wyborze jego oferty. 
 

VIII. Termin związania ofertą ustala się na 60 dni od dnia jej złożenia 

 
IX. Ocena ofert  

1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd Celsium serwis Sp. z o.o. uwzględ-
niając: 
1.1. cenę ofertową, 
1.2. referencje Oferenta. 

2. Zamawiający nie określa procentowych wielkości wag poszczególnych kryteriów, o których mowa 
w pkt 1. 

3. Oferent nie może się powoływać na okoliczność, iż oferta, którą wybrano, zawiera cenę wyższą niż 
jego oferta.   

4. Z przeprowadzonego postępowania Komisja sporządzi protokół, który po zatwierdzeniu przez Za-
rząd stanowił będzie podstawę do zawarcia Umowy.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tego ty-
tułu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

6. Oferent nie może żądać zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

X. Opis warunków formalno-prawnych, które powinien spełnić oferent 
W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków ofertę należy uzupełnić o następujące  do-
kumenty: 
1. Oświadczenie o nie wszczęciu postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego wo-

bec firmy Wykonawcy. 
2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – umowa regulująca ich współpracę. 
3. Zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu podatków oraz właści-

wego ZUS o terminowym regulowaniu składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ter-
minem złożenia ofert.   

4. Referencje potwierdzające wykonanie podobnych robót, w tym przynajmniej jedną potwierdzającą 
dostarczanie gazu dla instalacji w ilości min. 1000 Nm3/h. 

 
Uwaga: Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione   osoby.  
  
 
 
Załączniki: 

1. Przykładowa lokalizacja stacji magazynowania i regazyfikacj 

    Zatwierdzam: 
……………………..………………………………. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

Przykładowa lokalizacja stacji 

magazynowania i regazyfika-

cji 
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