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Płock, 17.03.2020r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE – OPC/2/000049/20  

Spółka ORLEN Paliwa do wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym naprawy bądź 

dostawy nowej wagi samochodowej na Terminalu Gazu Płynnego w Nowej Brzeźnicy. 

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest naprawa wagi autocysterny lub dostawa i 

posadowienie nowej wagi na Terminalu Gazu Płynnego w Nowej Brzeźnicy. 

Ofertę należy przedstawić w dwóch wariantach, decyzja o wyborze wariantu zostanie 

podjęta po analizie złożonych ofert. 

Wariant I 

Prosimy o przedstawienie oferty na  wykonanie naprawy uszkodzonego fundamentu wagi 

autocystern na terenie TGP Nowa Brzeźnica, ul. Dworcowa 15. 

 

Zakres prac naprawczych: 

1. Wykonanie odłączenia przewodów automatyki oraz zdjęcia pomostu wagowego. 

2. Rozbiórka istniejącego fundamentu wagowego oraz skucie najazdów z obu stron. 

3. Wykonanie wzmocnienia stabilizacji gruntu nośnego pod posadowienie nowego 

fundamentu. 

4. Wykonanie posadowienia nowego fundamentu pod istniejący pomost wagowy z 

uwzględnieniem specyfiki wagi (urządzenia, czujniki, automatyka itp.).  Fundament 

monolityczny, zbrojony (bez elementów prefabrykowanych) - wykonany na postawie 

przygotowanego projektu budowlanego (obliczenia statyczne, projekt wykonawczy). Utylizacja 

elementów powstałych z demontażu. 

5. Wykonanie nowych najazdów wagowych zgodnych z wymaganiami wagi. 

6. Ponowny montaż pomostu wagowego, podłączenie automatyki. 

7. Konieczność ułożenia przewodów od czujników do skrzynki przyłączeniowej w metalowych 

peszlach (zabezpieczenie przed gryzoniami). 

8. Sprawdzenie poprawności działania całości. 
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9. Wykonanie legalizacji wagi, które obejmuje: 

   a)  dostarczenie wzorców masy w ilości 60 ton, 

   b)  umówienie Inspektora Urzędu Miar wraz z opłatą, 

   c)  zabezpieczenie (dźwigu, HDS, wózka widłowego) do ułożenia oraz zdjęcia wzorców 

masy. 

10. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i kompletu protokołów. 

   

Wariant II 

 

Prosimy o przedstawienie oferty na usunięcie istniejącej wagi (rozbiórka fundamentu, 

najazdów, demontaż pomostu) oraz dostawa i posadowienie na nowym fundamencie nowej 

wagi samochodowej w wykonaniu Ex. Waga samochodowa (autocystern) wraz z najazdami. 

 

Zakres prac: 

1. Dostawa fundamentowej wagi samochodowej o parametrach: 

a) nośność 60 ton, długość 18 m, 

b) sterownik wagowy wyposażony w interfejs TCP/IP oraz RS 232/485, 

c) oprogramowanie wagowe oparte na bazie danych MSQL (funkcja zadawania ilości do 

załadunku), 

d) wyjście przekaźnikowe umożliwiające integrację z systemem automatyki, 

e) wykonanie wagi w Ex (urządzenia do pracy w strefie zagrożonej wybuchem - 2 strefa - 

medium: gaz propan - butan). 

2. Usunięcie istniejących fundamentów oraz wykonanie nowych fundamentów pod 

dostarczaną wagę. Wymagane wzmocnienie gruntu pod wykonywanym fundamentem. 

Fundament monolityczny, zbrojony (bez elementów prefabrykowanych) - wykonany na 

postawie przygotowanego projektu budowlanego (obliczenia statyczne, projekt wykonawczy). 

Utylizacja elementów powstałych z demontażu. 

3. Konieczność ułożenia przewodów od czujników do skrzynki przyłączeniowej w metalowych 

peszlach (zabezpieczenie przed gryzoniami). Możliwość skorzystania z przewodu 

sterowniczego od wagi do budynku administracyjnego około 60 mb (istniejący). 

4. Wykonanie oceny czy istniejące najazdy na wagę będą mogły zostać wkomponowane w 

konstrukcję nowo posadowionej wagi. Jeżeli nie, konieczna jest rozbiórka oraz wykonanie 

nowych monolitycznych najazdów w połączeniu z fundamentem wagi.  
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5. Zabezpieczenie wagi oraz najazdów przed osunięciem pojazdu z wagi. 

6. Obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem powykonawczej mapy geodezyjnej. 

7. Konieczne wykonanie legalizacji wagi, które obejmuje: 

a) dostarczenie wzorców masy w ilości 60 ton, 

b) umówienie Inspektora Urzędu Miar wraz z opłatą, 

c) zabezpieczenie (dźwigu, HDS, wózka widłowego) do ułożenia oraz zdjęcia wzorców masy. 

8. Koszt dostawy do Terminalu Gazu Płynnego w Nowej Brzeźnicy. 

9. Zabezpieczenie kierownika budowy.  

 

Wykonanie prac powinno w jak najmniejszym stopniu z akłóca ć normaln ą pracę 

Terminala Gazu Płynnego. (Wymagane uzgodnienia z Ki erownictwem TGP). 

 

KRYTERIA FORMALNE I OGÓLNE 

• Aktualny dokument dotyczący reprezentacji Spółki (z 3 ostatnich miesięcy) - Aktualny 

Odpis Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) / Rejestru Handlowego w przypadku 

spółek prawa handlowego lub wpis CEIDG.  

• Termin ważności składanej oferty – 90 dni. 

• Podpisane oświadczenie oferenta dot. zachowania tajemnicy (dokument dostępny na 

CONNECT). 

• Akceptacja Ogólnych Warunków zakupu towarów i usług oraz towarów i/lub usług 

(OWZ, dokument dostępny na Connect). 

• Akceptacja kodeksu postepowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej (dokument 

dostępny w Connect). 

• Podpisane oświadczenie potwierdzające przeprowadzenie wizji lokalnej (dokument 

dostępny w Connect. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie wizji 

zostanie podany na życzenie oferenta w zakładce pytania/odpowiedzi). 

 

 

 

 

 



 
 

 
ORLEN Paliwa Sp. z o. o. z siedzib ą 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 

 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

• Wykaz podmiotów, dla których w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowano prace w zakresie 

porównywalnym do niniejszego zapytania. 

• Załączenie kart katalogowych proponowanej wagi, sterownika. 

• Wskazanie producenta proponowanej wagi. 

 

KRYTERIA HANDLOWE  

• Termin płatności – 30 dni. 

• Polisa odpowiedzialności cywilnej obejmująca zakres przedmiotu zakupu. 

• Cena – całkowita wartość netto (bez należnego podatku VAT za każdy z wariantów 

osobno). 

• Załączenie uzupełnionej tabeli cenowej dla każdego z wariantów. 

Termin realizacji –  termin realizacji/dostawy usługi – czerwiec 2020r. 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 

1. Oferty można składać tylko za pośrednictwem Platformy Zakupowej CONNECT, logując się 

do systemu na https://connect.orlen.pl/. 

2. Dokumenty należy załączyć w odpowiednich miejscach formularza na platformie zakupowej 

CONNECT. Błędne załączenie dokumentów, np. cennik w części merytorycznej, 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”. 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. 

5. Wymagana forma załączanych dokumentów  w formacie ".doc”, „.xls”, „.pdf”. 

6. Termin składania ofert zgodnie z informacj ą zmieszczon ą na Platformie Zakupowej 

Connect. 
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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 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. Spółka ORLEN Paliwa  nie jest związana postanowieniami ustawy o zamówieniach 

publicznych. 

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). 

 

 

Kupiec prowadz ący:  

Jolanta Krajewska 

Dział ds. Zakupów 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 

Tel. 607 333 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


