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Płock, dn. 03.06.2020r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE – nr OPC/2/000104/20. 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania dokumentacji 

projektowej i modernizacji przepompowni ppoż. na TGP Szczecin. 

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie dokumentacji projektowej i 

realizacji modernizacji przepompowni ppoż. na terenie Terminala Gazu Płynnego w 

Szczecinie. 

A. Opis przepompowni ppoż. na TGP Szczecin. 

 

Planowana do modernizacji przepompownia ppoż. zlokalizowana jest na terenie 

Terminala Gazu Płynnego Szczecin przy ul. Gdańskiej 34. Pompownia obecnie  zasila 

stałe urządzenia gaśnicze w tym hydromonitory, kurtynę wodną, instalację hydrantową. 

W skład pompowni i centrali stałego urządzenia gaśniczego pianowego w Terminalu 

Przeładunkowo-Składowym Gazu Płynnego w Szczecinie wchodzą następujące główne 

zespoły: 

a) pompownia pożarowa pomp głównych z rozdzielniami zasilająco-sterującymi, 

wraz z układami zalewowymi, 

b) pompy dozujące środek pianotwórczy, wraz z rozdzielnią zasilająco-sterującą, 

c) zbiornik zapasu środka pianotwórczego, 

d) dozownik środka pianotwórczego. 

Zestaw pomp zasilających zasila instalację pianową i wodną na terenie Terminala. Trzy 

pompy zasilające typu Speck 126/315 pracują w układzie równoległym i połączone są 

wspólnym kolektorem tłocznym. Pompy zasilające pracują w układzie 2+1 (dwie pompy 

główne i jedna rezerwowa). Pompy zasilające typu Speck 126/315 napędzane są 

bezpośrednio silnikami elektrycznymi 250 kW/2965 obr./min. Każda pompa zapewnia 

parametry pracy 300 m3/h i 130 m sł. w. Przy jednoczesnej pracy dwóch pomp 

zasilających zestaw zapewnia wydajność 600 m3/h. Pompownia wyposażona jest 



 

 

 
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  ru Sądowego 

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 

 

 

również w zestaw (typu ZH 2x E100lpm/153m/7,5 kW) elektrycznych pomp dozujących 

środek pianotwórczy. Do podawania środka pianotwórczego do dozownika pod 

odpowiednim ciśnieniem służą pompy wirowe, odśrodkowe, wielostopniowe pionowe 

typu Movitec VS 10/16 z silnikiem elektrycznym 7,5 kW. Wydajność każdej z pomp 

środka pianotwórczego wynosi 6 m3/h. Woda ze zbiornika zapasu do układu pomp 

zasilających doprowadzona jest indywidualnymi rurociągami ssawnymi DN250. Ze 

względu na pracę bez napływu pompy zasilające wyposażone są w zbiorniki zalewowe. 

Na końcach rurociągów ssawnych w zbiorniku zapasu są zamontowane zawory. Pompy 

tłoczą wodę do wspólnego kolektora tłocznego DN300. Każda z pomp ma własną 

armaturę odcinająco-zwrotną i rozdzielnię sterującą. Instalacje ppoż. są nie nawodnione. 

Pompownia jest zasilana w wodę z otwartego zbiornika usytuowanego na terenie 

Terminala. Źródłem zasilania otwartego zbiornika w wodę  jest rzeka Odra Zachodnia 

poprzez rzekę Parnicę. Napełnianie zbiornika odbywa się w sposób ciągły przez 

połączenie dwoma podziemnym rurociągami o średnicy D= 0,48 m. 

 

B. Zakres modernizacji pompowni ppoż. 

 

1. Przebudowa rurociągu wraz z obejściem do układu testowego dla trzech pomp 

pożarowych pracujących w układzie 2+1 w tym montaż 3 szt. zaworów zgodnie ze 

zaktualizowaną DTR.  

2. Montaż rurociągu pozwalającego na testy pompowni z pominięciem odbiorników 

zewnętrznych wraz z montażem przepływomierza elektromagnetycznego FEV111. 

3. Regulacja reduktora ciśnienia do ciśnienia 0,95 MPa na zewnętrznej sieci hydrantowej.  

4. Montaż manometru na tłoczeniu pompy Jockey w celach kontrolnych. 

5. Regulacja nastawy zaworu nadmiarowego środka pianotwórczego zgodnie z DTR na 16 

bar. 

6. Montaż zaworu zwrotnego kulowego na linii dozującej środek pianotwórczy do 

dozownika. Konieczny do testowania układu dozowania piany bez użycia środka 

pianotwórczego.  

7. Budowa przyłącza dla jednostek PSP z wykorzystaniem istniejącego otworu w stropie 

przepompowni lub poprowadzenie zew. rurociągu po elewacji budynku. 

8. Budowa punktu poboru wody dla jednostek PSP. 
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9. Montaż zaworów odcinających na istniejącym zbiorniku hydroforowym (zbiornik będzie 

służył na wypadek awarii pompy pilota). 

10. Kompleksowa modernizacja systemu automatyki w celu umożliwienia przełączania 

instalacji zewnętrznej z nawodnionej tzw. „mokrej” na instalację „suchą” i odwrotnie w 

tym montaż dodatkowych czujników i armatury o ile będzie to niezbędne. Modernizacja 

automatyki realizowana będzie tylko w ETAPIE I (uwzględnienie w dokumentacji 

projektowej).  

11. Włączenie elementów sterowania przepompowni do istniejącego systemu HMI 

zarządzającego instalacją ppoż. (zabudowa urządzeń do sterowania instalacją ppoż. 

takich jak w budynku administracyjnym). 

12. Modernizacja zasilania budynku przepompowni w tym wymiana zabezpieczenia oraz 

okablowania w  rozdzielni elektrycznej. 

13. Aktualizacja Dokumentacji Techniczno – Ruchowych urządzeń zamontowanych w 

przepompowni ppoż., opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń oraz instrukcji 

obsługi pompowni. 

 

C. Zakres dokumentacji projektowej i realizacji. 

 

ETAP I – Dokumentacja projektowa. 

1. Sporządzenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

2. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami branżowymi i 

ZUDP. 

3. Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami o ile będzie to konieczne. 

4. Opracowanie projektów budowlanych branżowych dot. modernizacji przepompowni 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 

Dz.U z 2013, poz. 1129). 

5. Opracowanie projektów wykonawczych branżowych dot. modernizacji przepompowni 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. 

Dz.U z 2013, poz. 1129) obejmujących branże: 

a) budowlanej, 

b) mechanicznej, 

c) elektrycznej, 

d) AKPiA, 

e) ppoż, 

f) wodno-kanalizacyjnej. 

6. Uzgodnienie projektów technicznych z rzeczoznawcą ppoż. 

7. Opracowanie harmonogramu realizacji obejmujący terminy wymaganych czynności 

przygotowawczych, dokonania uzgodnień oraz pozyskania decyzji administracyjnych 

koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych, 

projektowania, realizacji prac, odbiorów, rozruchu i przekazania do eksploatacji. 

8. Sporządzenie wniosków wraz z załącznikami do uzyskania przez Zamawiającego 

wszelkich wymaganych warunków, pozwoleń i decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych 

do otrzymania pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych oraz do realizacji 

inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji. 

9. Uzgodnienie z Zamawiającym projektowanych rozwiązań technologicznych i 

materiałowych. 

10. Sporządzenie przedmiarów robót dla każdej z branż, które powinny zawierać ich opis w 

kolejności technologicznej, z uwzględnieniem etapowości robót budowlanych, z 

podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji 

projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów 

rzeczowych opracowanych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U z 2013, poz. 1129).  

11. Sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż, które powinny być 

wykonane zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004 Nr 130, poz. 1389).  
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12. Zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiałów i 

urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania z uwzględnieniem 

specyfiki zadania inwestycyjnego, którego dotyczą.  

13. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zawierającej zbiory 

wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych 

materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót, użytego sprzętu oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiarowych. 

14. Do dokumentacji, o której mowa powyżej należy załączyć wykaz opracowań i 

oświadczeń projektanta o jej kompletności oraz zgodności jej wykonania z 

obowiązującymi przepisami.  

15. Przygotowanie dokumentacji projektowej powinno uwzględniać pracę terminalu podczas 

prowadzenia modernizacji. 

 

ETAP II – Realizacja. 

1. Wykonanie modernizacji pompowni ppoż. zgodnie z dokumentacją projektową. 

2. Wykonawca na 3 dni przed planowaną przerwą technologiczną pompowni uzgodni ten 

fakt z Zamawiającym z tym, że przerwa ta nie powinna być dłuższa niż 1 doba.  

3. Roboty będące przedmiotem zapytania należy wykonywać z należytą starannością, 

zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie 

realizacji robót. 

4. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia 

powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom 

określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

5. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, a zlokalizowane uzbrojenie należy 

zabezpieczyć. Skrzyżowania należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi. 

6. Wycenę ETAPU II należy opracować w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i 

odbioru robót, dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej 

kalkulacji i prac towarzyszących nieobjętych dokumentacją (m.in. obsługę geodezyjną – 

wytyczenie i inwentaryzację). 
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7. Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą, która powinna zawierać: 

a. dziennik budowy, 

b. dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez 

Kierownika budowy, 

c. protokoły wymaganych prób, 

d. oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z 

dokumentacją  i pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem budowlanym, a przy 

zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały  zaakceptowane przez autora 

projektu, 

e. rozliczenie rzeczowe wykonanych robót w postaci zestawienia długości oraz 

ilości charakterystycznych elementów instalacji, podpisane przez kierownika 

budowy oraz zatwierdzone przez geodetę dokonującego inwentaryzację 

powykonawczą, 

f. kosztorys powykonawczy (oraz kosztorys różnicowy - na wniosek 

Zamawiającego), 

g. paszporty zamontowanych urządzeń, certyfikaty, karty katalogowe i karty 

gwarancyjne, 

h. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną przez właściwy 

ODGiK. 

 

II. DODATKOWE INFORMACJE: 

 Oferta powinna zawierać wyszczególniony koszt robocizny dla każdego zakresu prac. 

Tabela cenowa na podstawie której trzeba dokonać wyceny została załączona na 

CONNECT. 

 Wykonanie prac powinno w jak najmniejszym stopniu zakłócać normalną pracę 

Terminala Gazu Płynnego. (Wymagane uzgodnienia prac z Kierownictwem TGP). 

 Preferowany termin realizacji usługi – lipiec - wrzesień 2020 r., oczekujemy realizacji 

niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

 Wymagana wizja lokalna. Na prośbę oferenta po wcześniejszym zgłoszeniu 

informacji przez zakładkę pytania/ odpowiedzi w celu uzyskania kontaktu do osoby 

przeprowadzającej w/w wizję.  

 Zasady współpracy określa draft umowy wraz z załącznikami.  
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 Wszystkie użyte elementy muszą być oryginalne i fabrycznie nowe. 

 ORLEN Paliwa Sp. z o. o. wymaga złożenia kompleksowej oraz spełniającej kryteria 

techniczne oferty, zgodnie z założeniami ujętymi w zapytaniu ofertowym. Oferta 

niekompletna, nie spełniająca wymagań oraz nieuzupełniona po dopytaniu nie 

zostanie poddana analizie w dalszym etapie postępowania. 

 Dopuszczalne jest zatrudnienie podwykonawców za zgodą Zamawiającego. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu informacje o zakresach prac, które 

będą realizowane przez podwykonawców.  

 Konieczne posiadanie przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji prac 

ujętych w zapytaniu ofertowym. 

 Utylizacja odpadów i demontowanych urządzeń po stronie Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu karty przekazania odpadów w tym 

demontowanych urządzeń i uwzględnienie odpowiedniego zapisu w protokole w 

zakresie demontażu urządzeń. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z realizacji ETAPU II. O 

kontynuacji lub zaprzestaniu realizacji ETAPU II Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji wykonanej 

w ETAPIE I. 

 Sposób fakturowania będzie realizowany zgodnie z Tabelą cenową przy czym suma 

wszystkich kwot faktur częściowych, nie może przekroczyć 85% wartości 

wynagrodzenia. 10% wynagrodzenia zostanie zapłacona po podpisaniu protokołu 

końcowego zdawczo – odbiorczego potwierdzającego bezusterkowe wykonanie 

całości przedmiotu umowy. Pozostałe 5% stanowić będzie kaucję gwarancyjną 

zatrzymaną przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia roszczeń 

Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi . 

 Dopuszczalne są płatności częściowe za realizację kompletnej części dokumentacji 

projektowej oraz modernizacji pompowni ujętych w tabeli cenowej. 

 Do oferty Wykonawca powinien załączyć harmonogram realizacji prac ze 

wskazaniem szacowanych terminów uzyskania poszczególnych pozwoleń i decyzji. 

 Sporządzenie niezbędnych wniosków o wymagane pozwolenia i zgłoszeń do 

odpowiednich urzędów – komplet (wnioski składa Zamawiający). 



 

 

 
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  ru Sądowego 

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 

 

 

 Dokumentacja dla każdego z etapów powinna być dostarczona w 5 egz. papierowych 

oraz w formie elektronicznej (*.doc, *.dwg, *.xls, *.pdf) na nośniku przenośnym typu 

USB. 

 Wykonawca 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. 

 Dokumentacja projektowa uwzględni zastosowanie przepisów BHP i przepisów 

przeciwpożarowych - (niezbędne uzgodnienia dla realizacji przedmiotu umowy w 

zakresie przepisów BHP i ppoż. obowiązujących w ORLEN Paliwa Sp. z o.o. dokona 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy). 

 W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy po 

podpisaniu umowy mapę do celów projektowych sporządzoną w skali 1:500 w maju 

2019 dla terenu TGP Szczecin w tym dla działki o nr ew. 43 w obr. geodezyjnym 

Śródmieście 84 i działki o nr ew. 4 w obr. geodezyjnym Śródmieście 93.  

III. 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. Ważność  – 3 miesiące. 

 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 
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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). 

 Potwierdzenie ważności złożonej oferty – 90 dni kalendarzowych. 

 Potwierdzenie zapoznania się i akceptacja warunków zapytania ofertowego. 

 Przedstawienie aktualnych (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 MERYTORYCZNE: 

 Akceptacja Draftu Umowy wraz z załącznikami 1-4 (możliwość wnoszenia uwag 

poprzez śledzenie zmian) oraz uzupełnienie załącznika nr 2 – tabeli cenowej 

(dokumenty załączone na CONNECT).  

 Gwarancję na zastosowane materiały/ urządzenia oraz w zakresie zrealizowanej 

usługi od daty jej zakończenia – 36 miesięcy kalendarzowych. 

 Harmonogram realizacji dostaw/ realizacji prac  w formie wykresu Gantta. 

 Wskazanie terminu gotowości przystąpienia do realizacji usługi (podanie ilości dni 

kalendarzowych) licząc od dnia zawarcia umowy. 

 Termin realizacji kompleksowej/ całościowej usługi tj. Etap I i II (podanie ilości dni 

kalendarzowych) licząc od daty przystąpienia do realizacji zadania. 

 Termin realizacji kompleksowej/ całościowej usługi tj. Etap I (podanie ilości dni 

kalendarzowych) licząc od daty przystąpienia do realizacji zadania. 

 Termin realizacji kompleksowej/ całościowej usługi tj. Etap II (podanie ilości dni 

kalendarzowych) licząc od daty przystąpienia do realizacji zadania. 

 Potwierdzenie, że złożona oferta obejmuje zakres ujęty w zapytaniu ofertowym oraz 

w dokumentach załączonych do postępowania. 

 Potwierdzenie posiadania niezbędnego zaplecza do wykonania prac ujętych w 

zapytaniu ofertowym. 

 Aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej obejmującą zakres przedmiotu zakupu. 

 Karty katalogowe proponowanych urządzeń. 

http://www.orlen.pl/
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 Akceptację dokumentu Zasad Środowiskowych i BHP (załącznik do zapytania 

ofertowego). 

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

porównywalnym do niniejszego zapytania lub referencje (minimum 3). 

 Listę podwykonawców (proszę wskazać nazwę oraz numer identyfikacji podatkowej) 

oraz zakres i wartość prac podzlecanych, jeśli jest przewidywane podzlecenie usługi. 

 Oświadczenie potwierdzające przeprowadzenie wizji lokalnej. 

 Uprawnienia niezbędne do realizacji prac ujętych w zapytaniu ofertowym: 

o uprawnienia do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późn.zm.), 

o budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie prac niezbędnych do 

realizacji objętych zapytaniem. 

 

KRYTERIA HANDLOWE: 

 Termin płatności - 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury (bez zaliczki).  

 Cena – całkowita wartość netto pełnej realizacji usługi (zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego tj  za Etap I i II). 

 Wycena usług zgodna z załączoną Tabelą Cenową (dokument załączony na 

CONNECT) – bez należnego podatku VAT.  

 Oświadczenie o Beneficjencie rzeczywistym Oferenta (dokument zostanie 

przekazany na etapie oceny oferty w części handlowej). 

 Dane pozwalające na ocenę wiarygodności finansowej Oferenta (przekazanie 

wskazanego dokumentu w późniejszym etapie postępowania).  

 

IV. 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 

https://connect.orlen.pl/
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„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. 

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

6. Termin składania ofert dostępny jest w postępowaniu zakupowym na 

Platformie Zakupowej CONNECT. 

 

V. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Oświadczenie Oferenta – poufność. 

2. Draft umowy. 

3. Zał. nr 1 -  Szczegółowy zakres prac do umowy. 

4. Zał. nr 2 - Tabela cenowa. 

5. Zał. nr 3 - Dokument określający zasady bezpiecznego wykonywania prac. 

6. Zał. nr 4 - protokół odbioru prac. 

7. Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym Oferenta (wzór będzie udostępniony na 

etapie oceny handlowej). 

8. Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN. 

9. Oświadczenie o wizji lokalnej. 

10. Polityka Antykorupcyjna GK ORLEN. 

11. Polityka upominkowa. 

12. Zasady Środowiskowe i BHP. 

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 
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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: 

Renata Osadczuk 

Dział ds. Zakupów 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 

tel. +48 24 201 04 02 
kom. +48 603 394 696 

 


