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          Płock, 09.08.2017r. 
COPCO Polska Sp. z o.o. 
 
Szanowni Państwo, 

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej 

rozbudowy Terminalu Gazu Płynnego w Szczecinie. 

 

Przedmiotem postępowania ofertowego jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 

Terminalu Gazu Płynnego (TGP) Szczecinie w następujących etapach i zakresach: 

 

Zakres rozbudowy: 

ETAP I 

1. Koncepcja rozbudowy z wstępnym kosztorysem, 

2. Budowa dwóch dodatkowych stanowisk przeładunkowych wagonów kolejowych wraz z wagami 

kolejowymi i wiatą, 

3. Rozbudowa instalacji technologicznej wraz z elementami automatyki (utrzymanie standardu 

technicznego analogicznego do obecnego) - dodatkowe linie fazy gazowej, 

4. Rozbudowa instalacji elektrycznej i instalacji automatyki, 

5. Modernizacja oprogramowania systemu automatyki PLC i SCADa, 

6. Rozbudowa instalacji ppoż. wraz z hydromonitorami i pompownią ppoż. (jeżeli będzie wymagana), 

7. Rozbudowa instalacji pneumatycznej, 

8. Budowa dodatkowych torów odstawczych dla ok. 90 wagonów, z wykorzystaniem urządzeń 

likwidowanego rozjazdu, 

9. Likwidacja nieczynnego rozjazdu kolejowego pod estakadą, 

10. Rozbudowa oświetlenia terenu na nowo powstałych bocznicach w tym również na bocznicy 

kolejowej nr 1. 

 

ETAP II 

1. Posadowienie zbiornika kopcowanego LPG o pojemności 1500m3, 

2. Rozbudowa instalacji technologicznej wraz elementami automatyki (utrzymanie standardu 

technicznego analogicznego do obecnego) , 
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3. Rozbudowa instalacji elektrycznej i instalacji automatyki, 

4. Modernizacja oprogramowania systemu automatyki PLC i SCADa, 

5. Rozbudowa instalacji pneumatycznej, 

6. Budowa instalacji do ogrzewania gazu (rozładunek z gazowca gazu o temperaturze -40oC), 

7. Przebudowa jednego z garaży na pomieszczenia socjalne i szatnie - wykonanie piętra wraz z 

instalacjami, 

8. Budowa ogrzewanego pomieszczenia obsługi na stanowisku przeładunku wagonów  

9. Budowa pompowni LPG obejmująca 2 pompy LPG o wydajności nie mniejszej niż 150m3/h oraz 

śrubową sprężarkę LPG o wydajności ok. 600m3/h, 

10. Budowa wiaty pompowni LPG, 

11. Modernizacja nabrzeża i pogłębienie dna do obsługi statków o nośności 10 tys. DWT (pojemność 

ok. 6000ton LPG), 

12. Budowa parkingu dla 20 autocystern. 

 

Szczegółowy zakres prac: 

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej w dwóch etapach. Decyzja co do realizacji drugiego etapu 

będzie podjęta po zakończeniu I etapu. Istnieje możliwość wycofania się Zamawiającego z realizacji II 

etapu, 

2. Dopuszczalne są płatności częściowe za realizację kompletnej części dokumentacji projektowej, 

3. Wykonanie koncepcji rozbudowy z wstępnym kosztorysem inwestorskim dla poszczególnych 

etapów, 

4. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy dla poszczególnych etapów - projekt budowlany, 

5. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy dla poszczególnych etapów - projekt wykonawczy, 

6. Nadzór autorski (5 przyjazdów w cenie dokumentacji + koszt jednostkowy), 

7. Badania geotechniczne i geodezyjne, 

8. Przedmiar i kosztorys inwestorski 

9. Informację BIOZ, 

10. Sporządzenie niezbędnych wniosków o wymagane pozwolenia i zgłoszeń do odpowiednich 

urzędów - komplet (złożenie wniosków do urzędów po stronie Zleceniodawcy), 

11. Prawa autorskie do przygotowanej dokumentacji projektowej przechodzą na Zleceniodawcę, 

12. Przekazanie dokumentacji projektowej w formie elektronicznej (DWG) oraz 5 egzemplarzach 

papierowych, 

13. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej. 
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Wymagana wizja lokalna na obiekcie w celu  zapoznan ia si ę z obiektem oraz wykonaniem 

niezb ędnych obmiarów. 

W sprawie wizji prosz ę o kontakt z Panem Markiem Gady ńskim; 

marek.gadynski@orlen.pl  

tel. 605 854 253. 

 

Oferta powinna obejmowa ć: 

- aktualny z ostatnich 3 miesięcy dokument KRS/CEiDG; 

- wykaz podmiotów, dla których w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowano prace w zakresie porównywalnym 

do niniejszego zapytania;  

- ważną polisę ubezpieczeniową; 

- propozycję wyceny prac; 

- uprawnienia niezbędne do wykonania prac ujętych w postępowaniu. 

 
Termin wa żności składanych ofert 90 dni.  
 
Oferta powinna uwzgl ędniać równie ż termin płatno ści 30 dni od daty otrzymania faktury. 
 
Rozpocz ęcie prac niezwłocznie po podpisaniu Umowy. 

zawierająca cenę (kosztorysy, tabele cenowe, wycena prac) proszę załączyć 
w miejscu do tego przeznaczonym, podanym na Platformie. W przeciwnym wypadku Państwa oferta 
może nie zostać wzięta pod uwagę w przetargu. 
 

Oferty prosimy składa ć na Platformie Zakupowej Connect: https://connect.orlen.pl/  

do dnia 30.08.2017 r. godzina 12.00 

Pytania nale ży zadawać w zakładce korespondencja na ww. platformie. 

 
 
„ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje 

w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze 
negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej oferty/odpowiedzi na zapytanie. 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji 
bez podania przyczyn. Z tego tytułu podmiotowi do którego skierowano zapytanie nie przysługują żadne roszczenia wobec ORLEN Paliwa Sp. z 
o.o.  

Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy 
dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i n. k.c.” 
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo roszczenia o zwrot tych kosztów. 

Z poważaniem 
Jolanta Krajewska  
Dział ds. Zakupów, tel. 607 333 325 


