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          Płock, 22.02.2017r. 
COPCO Polska Sp. z o.o. 
 
Szanowni Państwo, 

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rewizji wewnętrznej 

czterech zbiorników magazynowych oraz zakup, dostawa i wymiana zaworów odcinających 

na instalacji technologicznej TGP Płock 09-411 ul. Długa 1. 

 

Przedmiotem post ępowania ofertowego jest: 

 

1. Wykonanie rewizji wewn ętrznej czterech zbiorników magazynowych na terenie TGP 

Płock, ul. Długa 1:                                                                                    

- zbiornik 197 m3, kopcowany, poziomy, producent Huta Ferrum Katowice, nr fab. 3382, rok 

budowy 1996, nr ewidencyjny UDT 2318014888; 

- zbiornik 197 m3, kopcowany, poziomy, producent Huta Ferrum Katowice, nr fab. 3381, rok 

budowy 1996, nr ewidencyjny UDT 2318014887; 

- zbiornik 197 m3, kopcowany, poziomy, producent Huta Ferrum Katowice, nr fab. 3356, rok 

budowy 1995, nr ewidencyjny UDT 2318014889;  

- zbiornik 197 m3, kopcowany, poziomy, producent Huta Ferrum Katowice, nr fab. 3357, rok 

budowy 1995, nr ewidencyjny UDT 2318014890 

- wymiana 8 szt. zaworów kulowych na zbiornikach (na króćcach odwodnienia zbiorników i 

poziomu 80%, 85%). 

                               

2. Zakup, dostawa oraz wymiana zaworów odcinaj ących na instalacji technologicznej 

LPG: 

2.1. Zawór odcinający kulowy kołnierzowy, medium propan butan, PN 40, temp. -30⁰C 

+100⁰C z uchwytem do napędu pneumatycznego: (Preferowani producenci: broen/zawgaz/ 

pekos); 

a - DN150, długość 350 mm, F16+SQ36 - 4 szt. 



  

 
 
 
 
 

 
 

ORLEN Paliwa Sp. z o. o. 
 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII 

Wydział Gospodarczy w Rzeszowie 
pod nr: 0000126258 
NIP: 814-10-19-514 

kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 81.280.000,00 zł 

 

 

  
 
 
 

 
 

Siedziba w Widełce  
36-145 Widełka 869 

tel. (+48 17) 867 27 00, fax (+48 17) 867 27 01 
 

Centrala w Płocku 
Adres do korespondencji 

ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock 
tel. (+48 24) 256 60 39, fax (+48 24) 367 90 55 

 
 

 
www.orlenpaliwa.com.pl  

  
 

 
 

 
 

Biuro Obsługi Klienta w Płocku 
ul. Chemików 7, 09-411 Płock 

 
Kontakt w zakresie paliw  

tel. (+48 24) 365 72 91 z telefonów komórkowych 
801 805 541 z telefonów stacjonarnych 

Kontakt w zakresie LPG 
tel. (+48 24) 365 72 72 z telefonów komórkowych 

801 100 100 z telefonów stacjonarnych 
 
 

 

 

 

b - DN100, długość 190 mm, F14+SQ22 - 8 szt. 

c - DN80, długość 140 mm, F10+SQ17 - 14 szt. 

d - DN65, długość 112 mm, F10+SQ17 - 12 szt. 

e - DN50, długość 155 mm, F10+SQ17 - 3 szt. 

f - DN50, długość 108 mm, F07+SQ17 - 11 szt. 

g - DN32, długość 104 mm, F05+SQ14 - 3 szt. 

2.2. Zawór odcinający kulowy kołnierzowy, medium propan butan, PN 40, temp. -30⁰C 

+100⁰C z dźwignią oraz sprzęgłem i uchwytem do konsoli wyłącznika krańcowego Rotech 

TCR1VVAZ; 

a - DN80, długość 140 mm - 4 szt. 

b - DN50, długość 110 mm - 2 szt. 

2.3. Zawór odcinający kulowy kołnierzowy, medium propan butan, PN 40, temp. -30⁰C 

+100⁰C z dźwignią; 

a - DN80, długość 180 mm - 2 szt. 

b - DN80, długość 140 mm - 2 szt. 

c - DN32 - 2 szt.  

d - DN15 - 3 szt. 

2.4. Zawór odcinający kulowy z gwintem wewnętrznym 1/2" NPT, medium propan butan, PN 

40, temp. -30⁰C +100⁰C z dźwignią; 

a - DN15 - 10 szt. 

2.5. Napęd pneumatyczny do zaworu kulowego, z krańcówką (preferowana Rotech TCR1) i 

zaworem sterującym elektropneumatycznym z cewką 24 V (preferowany ASCO 

G551A001MS)(Ex II 2 G D EEx e II T4); 

a. do zaworu DN100 F14 SQ22 - 2 szt. (do zaworu z poz. 2.1 b) 

b. do zaworu PEKOS PN40 DN100 F10 - 2 szt. 

c. do zaworu DN80 F10 SQ17 - 2 szt. (do zaworu z poz. 2.1 c) 

d. do zaworu PEKOS DN80 F10 - 2 szt. 

e. do zaworu DN65 F10 SQ17 - 2 szt. (do zaworu z poz. 2.1 d) 

f. do zaworu PEKOS DN65 F07 - 2 szt. 
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2.6. Wymiana Śrub i nakrętek do montażu zaworów wg. PN-87/H-74710 i PN-86/M-82105 

lub aktualnych; 

2.7. Wymiana uszczelek na połączeniach kołnierzowych wymienianych zaworów wg. 

PN86/H-74374/02, Gambit Af-400; 

 

Po stronie ORLEN Paliwa: 

- nadzór nad prowadzonymi pracami (wykonywanie najważniejszych czynności jak 

otwieranie zbiorników, praca w zbiornikach, próby w godzinach 8 – 16), dopuszczenie do 

pracy, 

- opróżnienie zbiorników z fazy ciekłej i z fazy gazowej do ok. 0,1 MPa., 

- dostęp do wody z sieci hydrantowej p.poż., 

- pokrycie kosztów UDT, 

- utylizacja zdemontowanych zaworów. 

 

 

Po stronie Wykonawcy: 

- przeszkolonych pracowników z doświadczeniem, 

- uzgodnienie terminów wykonania i szczegółowego zakresu prac z inspektorem UDT, 

- sprzęt do pomiaru grubości ścianek, (UWAGA wymagane uprawnienia UDT) lub zlecenie 

podwykonawcy, 

- dostawa zaworów kulowych, 

- sprężarkę ze zbiornikiem do przetłaczania gazu propan butan, 

- urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym (wentylator nawiewny, oświetlenie bateryjne 

lub max 24V), 

- gaz obojętny (azot) do wykonania próby szczelności i neutralizacji przed napełnieniem 

zbiorników i instalacji gazem płynnym propan butan powyżej 0,1 MPa., 

- uszczelki w rozmiarach wg. króćców i włazów, 

- narzędzia nieiskrzące, 

- zabezpieczenie p.poż. i przeciwwybuchowe,  

- sprzęt osobisty do pomiaru zawartości propan-butanu i tlenu, 
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- ubrania i buty antyelektrostatyczne, gogle, kaski, okulary, maski itd. 

- śruby i nakrętki na wymianę, 

- aparat świeżego powietrza,        

- zaślepek i przeciwkołnierzy niezbędnych do odcięcia zbiorników od pozostałej instalacji,       

- odcięcie zbiorników od pozostałej instalacji,   

- utylizację powstałego podczas wykonywania prac odpadu (zanieczyszczeń usuniętych ze 

zbiorników) 

- wymagane wykonanie prób funkcjonalnych do uruchomienia.  

 

 

Oferta powinna obejmować: 

- KRS/CEiDG; 

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

porównywalnym do niniejszego zapytania; 

- propozycję wyceny prac; 

- polisę ubezpieczeniową; 

- karty katalogowe;  

- harmonogram realizacji prac; 

- deklarację zgodności, świadectwo odbioru 3.1, atesty; 

- uprawnienia do prac na instalacjach przesyłu gazu płynnego; 

- karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, DTR. 

 
Termin wykonania prac: maj 2017r. 
 
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. 
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Oferty prosimy składa ć na Platformie Zakupowej Connect: https://connect.orlen.pl/  

do dnia 09.03.2017 r. godzina 14.00 

Pytania nale ży zadawać w zakładce pytania/odpowiedzi 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 


