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          Płock, 01.08.2017r. 
COPCO Polska Sp. z o.o. 
 
Szanowni Państwo, 

 

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

rozbudowy instalacji technologicznej wraz z posadowieniem trzech sprężarek LPG na Terminalu Gazu 

Płynnego w Płocku ul. Długa 1. 

 

Wymagany zakres prac:  

1. Rozbudowa instalacji technologicznej fazy gazowej pomiędzy stanowiskami przeładunku 

autocystern a zbiornikami magazynowymi i sprężarkami LPG. Zawory kulowe sterowane 

pneumatycznie z czujnikami położenia. 

2. Rozbudowa instalacji technologicznej fazy płynnej pomiędzy stanowiskami przeładunku autocystern 

a zbiornikami magazynowymi. 

3. Instalacja technologiczna będzie prowadzona na istniejących podporach rurociągów. 

4. Weryfikacja i wprowadzenie zmian w istniejącej instalacji technologicznej umożliwiającej 

przeładunek medium wykluczające mieszanie się produktów.  

Założeniem modernizacji jest umożliwienie przeładunków w następujących konfiguracjach: 

- niezależny jednoczesny rozładunek 3 autocystern do zbiorników magazynowych bez mieszania fazy 

płynnej i fazy gazowej, 

- niezależny jednoczesny załadunek 3 autocystern ze zbiorników magazynowych bez zmniejszania 

fazy gazowej, 

- jednoczesny załadunek i rozładunek autocystern do zbiorników magazynowych w różnych 

konfiguracjach z utrzymaniem separacji faz gazowych i ciekłych.  

5. Posadowienie nowego agregatu sprężarkowego LPG BLACKMER 601/602 wraz dwoma 

przetwornikami ciśnienia gazu i czujnikiem olej na przygotowanym fundamencie. Zasilanie za pomocą 

SoftStart. 
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6. Usunięcie połączenia pompowni LPG z halą napełniania butli. 

7. Przebudowa instalacji technologicznej na drugiej sprężarce LPG. 

8. Rozbudowa instalacji elektrycznej, instalacji automatyki oraz sterownika PLC oraz SCADa. 

 

Zakres dokumentacji projektowej: 

1. Koncepcja - schemat technologiczny. 

2. Schemat technologiczny. 

3. Dokumentacja wykonawcza branży mechanicznej (rzuty i rysunki izometryczne), elektrycznej, 

automatyki i budowlanej. W wersji papierowej (3egz.) i wersji elektronicznej (AutoCAD). 

4. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski. 

5. Dwa przyjazdy w ramach nadzoru autorskiego. 

6. W razie potrzeby, na prośbę Zamawiającego jednokrotne przeszacowanie kosztorysu 

inwestorskiego. 

 

Dokumentacja projektowa uwzględni zastosowanie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych - 

(niezbędne uzgodnienia dla realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie przepisów BHP i ppoż. 

obowiązujących w PKN ORLEN S.A. dokona Zamawiający przy udziale Jednostki projektowania).   

 

Jednostka projektowania potwierdza, że wraz z dokumentacją przekazuje prawa autorskie do projektu, 

bez prawa do modyfikacji i zmian projektowych bez zgody autora dokumentacji z uwagi na 

odpowiedzialność zawodową oraz regulacje wynikające z Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U.1994, nr 27, poz.83 z późniejszymi zmianami).  

Jednostka projektowania zobowiązuje się do zawarcia w dokumentacji projektowej, w dziale 

dotyczącym wytycznych wykonawczych dla wykonawców robót budowlano-montażowych, obok 

innych wytycznych, enumeratywną specyfikację koniecznych do wykonania badań, sprawdzeń i 

pomiarów jakie zobowiązany jest wykonać Wykonawca celem umożliwienia dokonania prawidłowych 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wykonania odbiorów częściowych i odbioru 

końcowego 
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Wymagana wizja lokalna na obiekcie.  

W sprawie wizji prosz ę o kontakt z Panem Maciejem Dobro ś 

maciej.dobros@orlen.pl  

tel. 609 129 681. 

 

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. 

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 21.08.2017 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 


