Płock, dn.10.12.2021r.
ZAPYTANIE OFERTOWE – nr OPC/2/000101/21
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej rozbudowy Terminalu Gazu
Płynnego w Szczecinie wraz z posadowieniem 2 szt. zbiorników magazynowych LPG o
pojemności 2100 m3 każdy (Generalny Wykonawca).

I.

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Przedmiotem postępowania ofertowego jest realizacja rozbudowy Terminalu Gazu Płynnego
w Szczecinie wraz z posadowieniem 2 szt. zbiorników magazynowych LPG o pojemności
2100 m3 każdy (Generalny Wykonawca). Zakres prac obejmować będzie następujące branże
- budowlana, kolejowa, mechaniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna i AKPiA.
Wykonawca zapewnia również kierownika budowy oraz kierowników robót w poszczególnych
branżach.
Zakres rozbudowy terminalu obejmuje:
1. Dostawę i posadowienie 2szt. zbiorników magazynowych kopcowanych o pojemności
2100 m3 każdy.
2. Rozbudowę bocznicy kolejowej o 3 dodatkowe tory.
3. Budowę dodatkowego stanowiska przeładunkowego cystern kolejowych wraz z wagą
kolejową.
4. Budowę pompowni LPG.
5. Rozbudowę

instalacji

technologicznych

LPG,

instalacji

przeciwpożarowych,

sprężonego powietrza, instalacji odprowadzania wód deszczowych.
6. Przebudowę nawierzchni utwardzonych drogowych wraz z pozostałymi ciągami
komunikacyjnymi w tym chodników, placów manewrowych.
7. Modernizację i rozbudowę instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz AKPiA.
8. Modernizację oprogramowania sterownika PLC oraz SCADa.
9. Budowę nowego ogrodzenia od strony elektrociepłowni.
10. Rozbiórkę budynku magazynowego z rampą.
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 DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Spółka ORLEN Paliwa posiada komplet dokumentacji technicznej niezbędnej do zapoznania
się przed złożeniem oferty w procesie zakupowym. Dokumentacja zostanie udostępniona po
uprzednim zgłoszeniu przez oferenta na Platformie Connect w zakładce "Pytania/odpowiedzi"
zainteresowania postępowaniem zakupowym i przesłaniu przez oferenta podpisanej Umowy
NDA (dokument dostępny w Connect). W momencie obustronnie podpisanego skanu Umowy
NDA, dokumenty zostaną niezwłocznie przekazane do Dostawcy.
 Załączone w dokumentach do postępowania przedmiary są dla Wykonawcy
poglądowe. W przypadku analizy materiałów projektowych, jeśli pojawią się uwagi i
Wykonawca będzie sugerował naniesienie w nich poprawek, należy to zgłosić
Zamawiającemu na etapie ofertowania na Platformie Zakupowej Connect.
 PRZEBIEG POSTĘPOWANIA
Postępowanie będzie przebiegało dwuetapowo.

•

I etap postępowania – zbieranie ofert formalnych i technicznych (termin
ofertowania 14 dni)

•

II etap postępowania – zbieranie ofert handlowych (termin ofertowania
14 dni).

1. W I etapie Dostawca zobowiązany będzie złożyć oferty w zakresie formalnym i
technicznym.
o

Oferty zostaną poddane analizie.

o

Uruchomione zostanie dopytanie do Dostawców, w trakcie którego, w
wyznaczonym przez Spółkę czasie, Dostawcy zobowiązani będą uzupełnić
brakujące dane/informacje w zakresie swoich ofert (o ile takie braki będą
występowały).

2. Oferenci, którzy spełnią wszystkie warunki FORMALNE I TECHNICZNE wymagane w
I etapie postępowania (ich weryfikacja przebiegnie pozytywnie), zostaną zaproszeni i
zakwalifikowani do etapu II (HANDLOWEGO).
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Uwaga: Oferta na realizację zadania zawierająca ceny nie może zostać załączona w I etapie
postępowania , tj. w części formalnej i technicznej (merytorycznej), gdyż może to skutkować
wykluczeniem z udziału w procesie zakupowym. Wszelkie dokumenty zawierające ceny należy
załączyć w ofercie handlowej (w II etapie).

DODATKOWE INFORMACJE:
 ORLEN Paliwa Sp. z o. o. wymaga złożenia oferty spełniającej kryteria techniczne
oferty zgodnie z założeniami ujętymi w zapytaniu ofertowym. Oferta niekompletna,
niespełniająca wymagań oraz nieuzupełniona po dopytaniu nie zostanie poddana
analizie w dalszym etapie postępowania.
 Realizacja prac musi uwzględniać prace na działającym obiekcie oraz minimalizację
ilości i czasu wyłączeń instalacji.
 Lokalizacja inwestycji: ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego w
Szczecinie, ul. Gdańska 34, 70 – 661 Szczecin.
 W celu prawidłowej wyceny prac niezbędna jest wizja lokalna. Na wizje należy
umawiać się za pomocą zakładki pytania/odpowiedzi na Platformie Zakupowej
Connect.
II.

OFERTA:

I etap postępowania (część FORMALNA I TECHNICZNA):
KRYTERIA FORMALNE I OGÓLNE:
•

Aktualny dokument dotyczący reprezentacji Spółki (z 3 ostatnich miesięcy) - Aktualny
Odpis Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wyciąg/wypis z jawnych danych i
informacji udostępnianych przez CEIDG lub równoważny dokument rejestrowy
Oferenta.

•

Proszę o akceptację dokumentu określającego zasady bezpiecznego wykonywania
prac (załącznik do zapytania ofertowego).
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•

Potwierdzenie zapoznania się i akceptacja Kodeksu Postępowania dla dostawców
Grupy Kapitałowej ORLEN (dokument dostępny na stronie www.orlen.pl wg ścieżki:
Odpowiedzialny Biznes / Odpowiedzialność / Kodeks postępowania dla dostawców).

•

Potwierdzanie zapoznania się i akceptacji zasad prezentowanych w

Polityce

antykorupcyjnej GK ORLEN oraz Zasad przyjmowania i wręczania upominków GK
ORLEN,

które

zostały

udostępnione

na

stronie

www.orlen.pl

wg

ścieżki:

Odpowiedzialny Biznes/Polityka antykorupcyjna, /Polityka upominkowa.
•

Podpisana Umowa NDA (załącznik do zapytania ofertowego).

•

Podpisane oświadczenie potwierdzające przeprowadzenie wizji lokalnej.

•

Potwierdzenie ważności złożonej oferty – 90 dni kalendarzowych.

•

Potwierdzenie zapoznania się i akceptacja warunków zapytania ofertowego.

•

Potwierdzenie, że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami ujętymi w zapytaniu
ofertowym, dokumentach załączonych do postępowania oraz przekazanych na
życzenie oferenta.

•

Potwierdzenie posiadania niezbędnego zaplecza do wykonania prac ujętych w
zapytaniu ofertowym.

•

Proszę o przedstawienie listy podwykonawców (proszę wskazać nazwę oraz numer
identyfikacji podatkowej) oraz zakres i wartość prac podzlecanych, jeśli jest
przewidywane podzlecenie usługi.

•

Proszę o przedstawienie projektu umowy z Dostawcą zbiorników magazynowych wraz
z ofertą na ich zakup i dostawę.

•

Proszę o załączenie dokumentów finansowych (Bilans i RZiS za poprzedni rok
obrachunkowy, REGON, NIP, nie starszych niż 3 miesiące od wyznaczonego terminu
składania ofert zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz składek na
ubezpieczenie społeczne z ZUS i US).

KRYTERIA TECHNICZNE:
1. Proszę załączenie dokumentów/informacji do oferty:
•

Termin realizacji – I kwartał 2024 r

•

Proszę o załączenie kopii dokumentów przedstawiających uprawnienia niezbędne
do realizacji prac, tj.
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1. Uprawnienia określone w ustawie Prawo budowlane oraz rozporządzeniu w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnienia do pełnienia funkcji
kierownika budowy do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
2. Uprawnienia kierowników robót:
a. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń,
b. uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w
zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
c. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
d. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń,
e. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
•

Proszę o załączenie oferty technicznej, zgodnie z poniższymi punktami (każdy w
odrębnym pliku) z podaniem informacji dotyczących:
1. Wykaz realizacji prac/zadań w formule EPC i/lub PC z ostatnich 4 lat pow. 5
000 000PLN (należy uwzględnić również przedmiot, zakres prac i ich wartość
– doświadczenie wymagane od Głównego Wykonawcy);
2. Uprawnienia TDT (dopuszcza się przedstawienie uprawnień Głównego
Wykonawcy bądź Realizatora usługi, tj. podwykonawcy);
3. Wykonanych instalacji LPG na terminalach gazu płynnego w ciągu ostatnich 4
lat (należy uwzględnić ilość, przedmiot, zakres prac i ich wartość - dopuszcza
się przedstawienie doświadczenia Głównego Wykonawcy bądź Realizatora
usługi, tj. podwykonawcy);
4. Dostawy i posadowienia zbiorników kopcowanych LPG większych niż 300m3 z
ostatnich 4 lat (należy uwzględnić ilość, przedmiot, zakres prac i ich wartość dopuszcza się przedstawienie doświadczenia Głównego Wykonawcy bądź
Realizatora usługi, tj. podwykonawcy);
5. Wdrożenia systemów automatyki na terminalach/bazach LPG w zakresie
automatyki procesów przeładunkowych (należy uwzględnić ilość realizacji -
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dopuszcza się przedstawienie doświadczenia Głównego Wykonawcy bądź
Realizatora usługi, tj. podwykonawcy);
6. Transportu zbiorników magazynowych pow.500m3 - w całości (należy
uwzględnić ilość realizacji - dopuszcza się przedstawienie doświadczenia
Głównego Wykonawcy bądź Realizatora usługi, tj. podwykonawcy);
7. Doświadczenia Kierownika Budowy w realizacji inwestycji w zakresie obiektów
przeładunkowych paliw płynnych (min. 8 letnie doświadczenie i nadzorowane
inwestycji min. 2 mln zł. Mile widziane inwestycje pow. 5 mln zł. Należy
uwzględnić ilość, przedmiot, zakres prac i ich wartość - doświadczenie
wymagane od Głównego Wykonawcy).
•

Opis profilu działalności oferenta, potencjał wykonawczy (prezentacja firmy).

•

Uzupełniony dokument excel dt. gwarancji (plik informacje do oferty dostępny w
dokumentach do postępowania).

II etap postępowania (część HANDLOWA) – dla Oferentów zakwalifikowanych po ocenie
ofert w części formalnej i technicznej

KRYTERIA HANDLOWE:
•

Termin płatności - 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury (bez zaliczki).

Spółka dopuszcza płatności częściowe po wykonaniu

poszczególnych etapów prac. Faktury częściowe mogą być wystawione za przekazaną
i przyjętą bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego część prac uzgodnioną przez
Strony.
•

Cena – całkowita kwota netto za wykonaną usługę (bez należnego podatku VAT).
ORLEN Paliwa zastrzega sobie możliwość po analizie ofert

do przedstawienia

własnego harmonogramu płatności.
•

Harmonogram i zakres rzeczowo-finansowy (załącznik do zapytania ofertowego).

•

Proszę

o

załączenie

oświadczenia

potwierdzającego

zawarcie

polis

ubezpieczeniowych, o których mowa w Umowie. Wysokość polis nie podlega
negocjacji.
•

Proszę

o

załączenie

rozpoczęciem

prac

oświadczenia

zabezpieczeń

potwierdzającego

przedstawienie

bankowych/ubezpieczeniowych

zgodnie

warunkami ujętymi w Umowie.
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przed
z

•

Kosztorysy na podstawie przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów robót
(wymagane w formacie .ath i .pdf).

•

Proszę o akceptacje proponowanego wzoru Umowy wraz załącznikami (ewentualne
zmiany do Umowy należy nanosić w treści za pomocą śledzenia zmian).

•

Proszę o załączenie oświadczenia o Beneficjencie Rzeczywistym (załącznik do
zapytania ofertowego).

III.

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Oferty można składać tylko za pośrednictwem Platformy Zakupowej CONNECT, logując się
do systemu na https://connect.orlen.pl/ w dedykowanym postępowaniu zakupowym.
2. Dokumenty należy załączyć w odpowiednich miejscach formularza na platformie zakupowej
CONNECT zgodnie z wyszczególnionymi kryteriami. Błędne załączenie dokumentów, np.
kosztorys w części technicznej, może skutkować wykluczeniem oferty.
3. Dostawca ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego Zapytania. Pytania
należy kierować przez Platformę Zakupową CONNECT – „Pytania/ odpowiedzi” lub „Zadaj
pytanie zamawiającemu” w terminie trwania zapytania ofertowego . Na podstawie zadanych
pytań, Zespół po stronie Spółki ORLEN Paliwa przygotuje jednolitą informację zwrotną – taką
samą dla wszystkich Dostawców. Jednocześnie Spółka zastrzega sobie prawo odmowy
udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn.
4. Dopuszczalny język oferty: język polski/ angielski.
5. Wymagana forma załączanych dokumentów w formacie ".doc”, „.xls”, „.pdf”, „.ath”

6. Termin składania ofert dostępny jest w postępowaniu zakupowym na
Platformie Zakupowej CONNECT.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1. Umowa NDA.
2. Oświadczenie oferenta – wizja lokalna.
3. Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN.
4. Polityka Antykorupcyjna GK ORLEN.
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5. Wzór Umowy wraz Załącznikami (Umowa zostanie przekazana na życzenie oferenta za
pomocą zakładki pytania/odpowiedzi).
6. Dokumentacja projektowa (dokumentacja zostanie przekazana na życzenie oferenta za
pomocą zakładki pytania/odpowiedzi).
7. Harmonogram rzeczowo-finansowy (dokument excel do uzupełnienia).
8. Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym Oferenta.
9. Zakres prac.
10. Dokument excel dt. gwarancji.
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo
roszczenia o zwrot tych kosztów.
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty niekompletnej lub gdy na etapie oceny ofert
stwierdzi po weryfikacji danych, iż podane przez Oferenta dane są nieprawdziwe i może się to przełożyć na wynik
postępowania zakupowego.
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, że umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez ORLEN Paliwa Sp.
z o.o. i dostawcę. Dopuszcza się inny moment zawarcia umowy w zależności od wcześniejszych ustaleń pomiędzy
stronami. Potwierdzenia uzgodnionych warunków umowy mogą ze strony ORLEN Paliwa Sp. z o.o. dokonać
jedynie osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo.
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.
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do możliwości odrzucenia wydania referencji bez podawania
przyczyn.
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. informuje, że w przypadku, gdy dostawca jest podmiotem krajowym lub zarejestrowanym
na potrzeby VAT w Polsce i rozliczenie następuje w PLN, wynagrodzenie zostanie zapłacone w mechanizmie
podzielonej płatności (split payment).
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. Spółka ORLEN Paliwa nie jest związana
postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych.

Kupiec prowadzący:
Jolanta Krajewska
Dział ds. Zakupów
Tel. 607 333 325
Jolanta.krajewska@orlen.pl

ORLEN Paliwa Sp. z o. o. z siedzibą w Widełce
36-145 Widełka 869
tel. +48 (17) 867 27 00, fax +48 (17) 867 27 01
wpisana do Krajowego Rejestru
prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w
Rzeszowie pod nr: 0000126258
NIP: 814-10-19-514
BDO 000059214
kapitał zakładowy / kapitał wpłacony:
81.280.000,00 zł

Centrala (adres do korespondencji)
ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock
tel. +48 (24) 256 60 39, fax +48 (24) 367 90 55
Biuro Obsługi Klienta w Płocku
ul. Zglenickiego 46a, 09-411 Płock
tel. +48 801 805 541 z telefonów stacjonarnych
tel. +48 (24) 365 72 91 z telefonów komórkowych

www.orlenpaliwa.com.pl

