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Płock, dn. 03.12.2021r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE – nr OPC/2/000068/21 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej remontu toru dojazdowego 

i bocznicy na Terminalu Gazu Płynnego w Hrubieszowi e. 

 

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie firmy świadczącej usługi związane z remontem 

toru dojazdowego i bocznicy kolejowej na Terminalu Gazu Płynnego w Hrubieszowie. 

1. Wymiana zużytych podkładów drewnianych na drewniane nowe na podsypce z tłucznia w 

ilości 831 szt., z poprawieniem szerokości toru i regulacją przechyłki; 

   a) w torze nr  2c - 763 szt. ( tor dojazdowy) 

   b) w torze nr 100 - 40 szt. 

   c) w torze nr 101 - 28 szt. 

2. Utylizacja zdemontowanych torów. 

3. Regulacja torów w planie oraz likwidacja nierówności poziomych (krzywizn) w łukach: 

   a)  tor nr 2c - ok. 300 m toru. 

   b) tor nr 100 - ok. 50 m toru. 

   c) tor nr 101- ok. 70 m toru. 

3. Wymiana podsypki z tłucznia w torze dojazdowym nr 2c - ok. 300 m3. 

4. Roboty podtorowe w torze dojazdowym nr 2c ( wymiana i wykonanie warstwy ochronnej na 

dł.456 m toru). 

Wymiana zużytych szyn w torze dojazdowym nr 2c na S49 (stare użyteczne) - 500 mb.  

Wymagania dotyczące szyn: 

 

Wymagania w zakresie szyn przewidywanych do zabudowy 
 

 
 

Lp. Parametr Wymagania 

1  Długość szyny - min. 25 m min. 25 m 

2  Zabudowa w okresie eksploatacji  w torach prostych 
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3 Pęknięcia pionowe i poziome brak 

4 Zużycie faliste brak 

5 Zużycie boczne brak  

6 Zużycie pionowe  2 mm 

7 Ślady wzmożonej korozji brak 

8 Uszkodzenia powierzchni tocznej tj. złuszczenia , wgniecenia , wybuksowania brak 

9 Zwężenia na końcach szyn brak 

10 Trwałe odkształcenia brak 

 

 W trakcie prowadzenia robót niezbędna jest likwidacja wstawki szynowej o dł. 6,0 m oraz 

przemieszczenie szyn ze zmianą w tokach szynowych w celu uzyskania prostopadłości styków 

szynowych. Obecnie brak jest prostopadłości styków szynowych spowodowane różnymi 

długościami zabudowanych szyn. 

7. Wymiana zużytych i uzupełnienie brakujących złączek na stare użyteczne- wkręty, śruby 

stopowe, łupki - w ilości  ok. 30 %. 

8. Wykonanie przerw izolacyjnych rozdzielając tor główny od toru przeładunkowego (zgodnie 

z §13 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 

dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie). 

9. Ustawienie brakujących wskaźników W6b i W13 przy torze 2c z obu stron przejazdu. 

10. Oczyszczenie i zabezpieczenie studzienki odwadniającej przy torze 101. 

11. Remont przepustu nad ciekiem wodnym - przeniesienie styków szynowych 8m za obiekt, 

uzupełnienie ubytków na powierzchniach bocznych ścian czołowych wraz z czyszczeniem i 

szpachlowaniem powierzchni betonowych, zabudowa barier ochronnych, oczyszczenie 

zalegającego gruntu na wierzchu ścianek czołowych. 

 

Złom nale ży zdeponowa ć na terenie Terminalu w miejscu wskazanym przez 

Zamawiaj ącego.  

 

Spółka ORLEN Paliwa w drodze odrębnego procesu zakupowego prowadzić będzie 

postępowanie w zakresie wyboru Dostawcy posadowienia wagi kolejowej na Terminalu w 

Hrubieszowie. Obszar, na którym zostanie posadowiona waga nie będzie objęty remontem 

torów. Miejsce posadowienia wagi Zamawiający wskaże Wykonawcy remontu torów na etapie 

realizacji usługi. 
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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.  

 

Wymagana wizja lokalna na obiekcie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i 

dokonania niezbędnych obmiarów. W sprawi wizji/otrzymania kontaktu do osoby 

odpowiedzialnej za jej przeprowadzenie, proszę o kontakt za pomocą Platformy Zakupowej 

(zadaj pytanie Zamawiającemu).  

 

II. OFERTA:  

Złożona oferta powinna zawierać: 

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.  

• 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.  

• Podpisane oświadczenie oferenta dot. poufności (załącznik do zapytania ofertowego). 

• Podpisane oświadczenie potwierdzające przeprowadzenie wizji lokalnej (załącznik do 

zapytania ofertowego). 

• Potwierdzenie ważności złożonej oferty – 60 dni kalendarzowych. 

• Potwierdzenie zapoznania się i akceptacja warunków zapytania ofertowego. 
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• Potwierdzenie, że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami ujętymi w zapytaniu 

ofertowym oraz dokumentach załączonych do postępowania. 

• Potwierdzenie posiadania niezbędnego zaplecza do wykonania prac ujętych w 

zapytaniu ofertowym. 

 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE: 

• Termin realizacji. 

• Dostawca potwierdza, że prace zostaną wykonane w terminie do 31.12.2022r. Oferty 

z terminem realizacji przekraczającym 31.12.2022r. nie będą brane pod uwagę na 

dalszym etapie postępowania. 

• Opis doświadczenia w realizacji prac o podobnym charakterze do niniejszego 

zapytania. 

• Proszę o załączenie referencji/wykazu podmiotów. 

• Potencjał wykonawczy. 

• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności linie, węzły, stacje 

kolejowe. 

• Gwarancja na wykonane prace oraz wykorzystane materiały na okres 36 miesięcy od 

daty przekazania do użytku Przedmiotu Umowy. 

• Akceptacja proponowanego wzoru Umowy. 

• Potwierdzenie, że szyny uwzględnione w ofercie są zgodne z wymogami ujętymi w 

postępowaniu. 

 

KRYTERIA HANDLOWE: 

• Termin płatności - 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury (bez zaliczki).  

• Cena – całkowita kwota netto za wykonane usługi (bez należnego podatku VAT). 

• Harmonogram i zakres rzeczowo-finansowy. 

• Polisa odpowiedzialności cywilnej obejmująca zakres przedmiotu zakupu. 

• Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym. 
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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. 

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” 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”. 

6. Termin składania ofert dost ępny jest w post ępowaniu zakupowym na 

Platformie Zakupowej CONNECT. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Oświadczenie Oferenta – poufność. 

2. Oświadczenie oferenta – wizja lokalna.  

3. Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN. 

4. Polityka Antykorupcyjna GK ORLEN. 

5. Umowa. 

6. Protokół z kontroli okresowej (pięcioletniej) bocznicy kolejowej – dokument dostępny na 

życzenie oferenta. 

7. Protokół z kontroli okresowej przepustu kolejowego – dokument dostępny na życzenie 

oferenta. 

8. Przedmiar robót w zakresie poz.1-8 – dokument dostępny na życzenie oferenta. 

9. Tabela cenowa. 
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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, 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 prowadz ący:  
Jolanta Krajewska 
Dział ds. Zakupów 
Tel. 607 333 325 
Jolanta.krajewska@orlen.pl 


