Płock, dnia 08.05.2020 r.

:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PKN/2/001640/20
Szanowni Państwo,
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie nw.
usługi/robót.
W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w postępowaniu zakupowym, uprzejmie
proszę o złożenie oferty zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym.
Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że złożenie oferty odbywa się w ramach postępowania
zakupowego prowadzonego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. i stanowi jeden z etapów negocjacji w
rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 oraz
aukcji i przetargu w rozumieniu art. 701 – 705 k.c.

„Umowa ramowa na prace budowlane na Terminalach Paliw
(Mościska, Gutkowo, Świnoujście)”

Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:
0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25zł, BDO 000007103

Płock, dnia 08.05.2020 r.

I SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAKUPU/SPECYFIKACJA USŁUGI
W niniejszym załączniku przedstawione są wymagania dotyczące świadczenia usługi.
Założeniem postepowania wyboru Dostawcy jest wybranie najlepszej firmy lub grupy firm,
które zabezpieczą realizację usług dla Koncernu na najwyższym poziomie, wysokiej
terminowości oraz rynkowej cenie.
Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne zadania (pozycje/Terminale Paliw), bez
obowiązku ofertowania na wszystkie. PKN ORLEN S.A. dokona wyboru ofert na danej
pozycji. Każda pozycja rozpatrywana jest indywidualnie i nie jest łączona
z
pozostałymi.
Przedmiot zakupu – zakres usługi obejmuje:
• roboty betonowe i żelbetowe;
• roboty murarskie i tynkarskie;
• roboty związane z remontami pomieszczeń wewnętrznych budynków;
• drobne prace w branży elektrycznej związane z remontami obiektów budowlanych;
• roboty związane z remontami elewacji zewnętrznych budynków wraz z obróbkami
blacharskimi;
• roboty rozbiórkowe pod potrzeby głównych prac budowlanych;
• roboty ziemne pod potrzeby głównych prac budowlanych;
• roboty wodno-kanalizacyjne;
• przygotowania dokumentacji projektowo - wykonawczej, związanej z realizacją zadań
wymagających uzgodnień;
• inne roboty z branży budowlanej (np. roboty niwelacyjne, utwardzenia terenu, remonty tac i
komór odpływowych i ściekowych, wykonanie terenów zielonych).
Wykaz Terminali Paliw z danymi teleadresowymi zawarty w Załączniku nr 1.

Dodatkowe informacje do zakresu rzeczowego:
• Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, zakres
przewidziany do remontu należy rozpatrzeć pod względem obowiązku Zgłoszenia Prac
Budowlanych.
• Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w PKN ORLEN
przepisów a w szczególności przepisów wchodzących w skład Kompleksowego Systemu
Prewencji.
• Wykonawca zapewnia sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
• Rozliczenie prac na podstawie zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Zespół
Kosztorysów (Biuro Zakupów) kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o
wynegocjowane parametry do kosztorysowania oraz zakres prac potwierdzony przez
Kierownika Terminala Paliw.
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II WSKAZÓWKI DLA ZŁOŻENIA OFERTY
1. SPOSÓB ZŁOŻENIA
Oferty muszą być kompletne i przygotowane z uwzględnieniem informacji podanych w
niniejszym RFP. Wymagane dane należy przedstawić za pośrednictwem Platformy Connect w
specjalnie przygotowanych do tego celu formularzach, a pozostałe informacje prosimy
dołączyć w formie załączników. Oczekujemy wyczerpujących i konkretnych odpowiedzi na
wszystkie podane w Zapytaniu Ofertowym zagadnienia. Odpowiedzi tych należy udzielić w
formie zwięzłych opisów, a tam gdzie to jest wymagane w formie tabelarycznej. Jeżeli
którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w Zapytaniu Ofertowym nie jest spełnione w
części lub w całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu.

2. ZŁOŻENIE OFERT FORMALNO - TECHNICZNYCH:
 Formularz kryteriów formalnych:
•

(w formie formularzy/załączników na Platformie Connect)
Potwierdzenie zapoznania się i akceptacja:
a. Kodeksu
postępowania
dla
Dostawców
(link
do
dokumentu:
https://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Odpowiedzialnosc/Strony/Kodekspostępowania-dla-dostawców.aspx),
b. Polityki
antykorupcyjnej
GK
ORLEN
(link
do
dokumentu:
https://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Polityka_antykorupcyjna/Strony/def
ault.aspx)
c. Zasad przyjmowania i wręczania upominków w PKN ORLEN S.A. (link do
dokumentu:https://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Polityka_upominkowa/S
trony/default.aspx)

•
•
•

•

•
•
•
•

Złożenie Oświadczenia o zapoznaniu się i załączeniu uzupełnionego Oświadczenia
Beneficjenta rzeczywistego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego).
Akceptacja klauzuli sankcyjnej stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Przedstawienie danych firmy (nazwa, adresu, nr. telefonu, e-maila) oraz osób
upoważnionych do negocjacji techniczno-cenowych wraz z podaniem numerów
telefonów kontaktowych i stosownych pełnomocnictw, chyba że umocowanie wynika
bezpośrednio z treści KRS bądź innego rejestru oraz osoby do kontaktów (wraz z
podaniem nr telefonu kontaktowego) upoważnionej do aktualizacji oferty i prowadzenia
w imieniu Oferenta korespondencji na CONNECT.
Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub w przypadku podmiotów
zagranicznych równoważnego dokumentu rejestrowego Oferenta. (dokument z
ostatnich 3 miesięcy).
Określenie terminu ważności oferty – preferowany 3 miesiące.
Oświadczenie o istnieniu (Tak) lub braku (Nie) powiązań kapitałowych z PKN ORLEN
S.A. i/lub ze Spółkami uczestniczącymi w postępowaniu zakupowym.
Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (US) o zarejestrowaniu Oferenta jako
czynnego podatnika VAT (nie starsze niż 3 miesiące) lub wydruk z portalu
podatkowego Ministerstwa Finansów podpisane przez osoby umocowane.
Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych.
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•
•

•

•

Aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek.
Oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do postępowania z odpadami zgodnie z
ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r - Dz.U. z dn. 08.01.2013 r. poz.21. wraz z jej
ewentualnymi zmianami, W przypadku podzlecania prac, wykonawca i Podwykonawca
w zawartej miedzy sobą umowie jasno określi, kto jest wytwórcą odpadów powstałych
w trakcie realizacji prac.
Oświadczenie, że Oferent i/lub Podwykonawca, wytwarzający odpady ma uregulowany
stan formalno-prawny zgodnie z obowiązującymi na czas wykonywania prac
przepisami z zakresu ochrony środowiska, w sposób wymagany dla charakteru i
miejsca wykonywanej działalności związanej z gospodarowaniem odpadami w
szczególności posiada wpis w rejestrze BDO w zakresie działalności związanej z
wykonywaniem prac objętych umową (w oświadczeniu należy podać nr rejestrowy
BDO oraz działy, w których wpis jest dokonany).
Pełna akceptacja projektu Umowy ramowej stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego.

 Formularz kryteriów technicznych:
•

•
•
•
•
•

•

(w formie wypełnionych formularzy na Platformie Connect)
Przedstawienie certyfikatu zgodności z PN-N-18001 lub równoważnego certyfikatu w
zakresie bezpieczeństwa i Higieny Pracy (dotyczy również ewentualnych
podwykonawców). W przypadku braku w/w certyfikatu prosimy o wypełnienie i
załączenie ankiety BHP stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
Deklaracja pełnego wykonania usługi oraz zapewnienie niezbędnych materiałów,
sprzętu zgodnie z zakresem przedstawionym w niniejszym zapytaniu Ofertowym.
Potwierdzenie posiadania i zabezpieczenia niezbędnego potencjału ludzkiego praz
sprzętowego do realizacji prac będących przedmiotem Zapytania – załączenie wykazu
sił i środków.
Potwierdzenie wykonania prac zgodnie z czasami reakcji określonymi w projekcie
Umowy – załącznik nr 2.
Potwierdzenie posiadania odpowiednich uprawnień i doświadczenia przez osoby
sprawującej nadzór nad realizacją prac oraz wskazanie osoby pełniącej nadzór nad
BHP i p.poż.
Doświadczenie w zakresie będącym przedmiotem niniejszego zapytania Ofertowego
poparte 3 referencjami lub podpisanymi Protokołami Odbioru Robót lub w przypadku
wcześniejszego wykonania prac dla GK PKN ORLEN S.A. przedstawienie listy prac
zrealizowanych, potwierdzających spełnienie wymaganego doświadczenia, z
przywołaniem numerów umów i zrealizowanych zamówień (wszystkie dokumenty z
ostatnich 3 lat). Dotyczy również ewentualnych podwykonawców.
Oświadczenie, że wykonawca realizować będzie przedmiotowe prace we własnym
zakresie, pracownikami o potwierdzonych (zweryfikowanych) kwalifikacjach, w tej
branży.

DOKUMENTY FORMALNE I TECHNICZNE NIE MOGĄ ZAWIERAĆ ŻADNYCH ELEMENTÓW
HANDLOWYCH W TYM PRZEDE WSZYSTKIM INFORMACJI O WYNAGRODZENIU.
ZŁOŻENIE WYŻEJ WYMIENIONYCH DANYCH I DOKUMENTÓW JEST WARUNKIEM
ROZPATRYWANIA OFERTY
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3. ZŁOŻENIE OFERT HANDLOWYCH:
W formie wypełnionego formularza/dokumentów na Platformie Connect:
• Podanie stawki i parametrów do kosztorysowania (dla każdej pozycji):
- roboczogodziny (RBG) - PLN netto,
- koszty pośrednie (Kp) - %,
- zysku (Z) - %,
- koszty zakupu (Kz) - %.
• Deklaracja, że cena zawiera wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z realizacji usługi,
w tym koszt zagospodarowania odpadów przez Wykonawcę, zgodnie z
obowiązującymi na terenie PKN ORLEN S.A. przepisami i ustawą o odpadach oraz
wytycznymi z zakresów rzeczowych. W powyższych parametrach należy uwzględnić
koszty wytwarzania, załadunku, transportu, rozładunku wraz z kosztami
unieszkodliwienia/zagospodarowania odpadów.
• Deklaracja niezmienności ceny w trakcie realizacji przedmiotowej usługi.
• Termin płatności - sposób rozliczania płatności z uwzględnieniem 30 dniowego terminu
płatności faktur licząc od dnia otrzymania faktur wraz z niezbędnymi dokumentami
przez Zleceniodawcę.
Uwaga:
Jednocześnie informujemy, że płatności wynikające z faktur wystawianych przez Dostawcę,
będą realizowane w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 15
grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62).

III DODATKOWE INFORMACJE
1. DODATKOWE PYTANIA DOSTAWCÓW
W trakcie przygotowania ofert, Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące
niniejszego postępowania ofertowego. Pytania muszą być kierowane w formie pisemnej na
Platformie Connect. Odpowiedzi zostaną przesłane do Oferenta w miarę możliwości
niezwłocznie, z zastrzeżeniem jak poniżej.
Spółka zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez
podania przyczyn.
2. OCENA OFERT
Ocenę odpowiedzi dokonuje powołany w tym celu zespół oceniający. W oparciu o przesłane
informacje zespół oceniający dokona oceny wszystkich odpowiedzi na podstawie ustalonych
wcześniej kryteriów i ich wagi. Za najlepsze rozwiązanie zostanie uznany produkt w
największym stopniu spełniający kryteria PKN ORLEN pod względem merytorycznym i
handlowym. Spółka niezwłocznie powiadomi oferentów o wyniku postępowania, albo o
zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.
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IV ZASTRZEŻENIA/INFORMACJE PKN ORLEN S.A.
1. PKN ORLEN S.A. nie jest związany postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zastrzega sobie prawo do:
a. Swobodnego wyboru Oferenta według przyjętych kryteriów oceny.
b. Odwołania, zamknięcia, odstąpienia od procedury wyboru oferty i od negocjacji bez
podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec PKN
ORLEN S.A.
c. Możliwości ograniczenia zakresu prac, dokonywania korekt i uściśleń zakresu prac w
czasie analizy ofert, prosząc o ewentualną ich aktualizację w trakcie prowadzonych
negocjacji techniczno - cenowych.
d. Odrzucenia oferty najdroższej i najtańszej – bez podania przyczyn.
e. Przeprowadzenia kilkustopniowych negocjacji w różnych formach, w szczególności:
negocjacji bezpośrednich, telefonicznych, drogą e-mailową lub negocjacji za pomocą
elektronicznego systemu aukcyjnego.
f. Dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w
odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych ofert/odpowiedzi oraz do zawarcia
umowy z więcej niż z jednym Oferentem wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym
zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej oferty/odpowiedzi na
zapytanie ofertowe.
2. Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie komunikaty otrzymywane w
trakcie trwania postępowania zakupowego, niezależnie od formy ich wyrażenia, mają
charakter wyłącznie informacyjny i nie będą uważane za oświadczenie woli prowadzące do
zawarcia umowy. Umowa pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Oferentem zostanie zawarta z
chwilą podpisania jej przez umocowanych przedstawicieli obu stron, z tym zastrzeżeniem,
że w przypadku, gdy Oferent otrzyma podpisane przez PKN ORLEN S.A. egzemplarze
Umowy i nie zwróci podpisanego przez siebie egzemplarza Umowy do PKN ORLEN S.A. w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, wówczas PKN ORLEN S.A. będzie
uprawniony do złożenia Oferentowi – w terminie kolejnych 60 dni kalendarzowych licząc od
daty upływu wskazanego wcześniej terminu czternastodniowego – oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy. W przypadku złożenia takiego oświadczenia przez PKN ORLEN
S.A. Umowa uważana będzie za niezawartą.
3. Potwierdzenia uzgodnionych warunków ze strony PKN ORLEN S.A. mogą dokonać osoby
posiadające stosowane pełnomocnictwo.
4. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie
przysługuje mu wobec PKN ORLEN S.A. prawo żądania zwrotu tych kosztów.
5. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami zapytania ofertowego. Złożenie
oferty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków zapytania ofertowego.
6. PKN ORLEN S.A. może odrzucić wniosek o wydanie referencji bez podania przyczyny.
7. W przypadku, gdy kontrahent jest podmiotem krajowym lub zarejestrowanym na potrzeby
VAT w Polsce i rozliczenie następuje w PLN, wynagrodzenie zostanie zapłacone w
mechanizmie podzielonej płatności.
8. „Oferent zobowiązuje się przestrzegać warunków bezpieczeństwa oraz zasad
postępowania określonych w zarządzeniach KSP oraz „Jedynkach bezpieczeństwa PKN
ORLEN” udostępnionych pod linkiem:
https://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Odpowiedzialnosc/WykonawcyZewnetrzni/Strony/Zarz%c4%85dzenia-KSP.aspx
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V POUFNOŚĆ
Oferent zobowiązuje się traktować wszelkie informacje wynikające z niniejszego zapytania
ofertowego, a także informacje uzyskane w tracie postępowania zakupowego, jako poufne.
Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszym zapytaniu
ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów
mogą być ujawniane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody PKN ORLEN S.A.
na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji. W przypadku konieczności
pozyskania ofert od podwykonawców /poddostawców, Oferent może przekazać im informacje
w zakresie niezbędnym dla pozyskania tych ofert, jednocześnie zobowiązując tych
podwykonawców /poddostawców do zachowania poufności.

VI ZAŁĄCZNIKI:
1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik Nr 1 – Wykaz Terminali paliw
Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Beneficjenta
Załącznik nr 4 – Klauzula sankcyjna
Załącznik nr 5 – Ankieta BHP

Z poważaniem,
Ewelina Rękawiecka
Zespół Zakupów Robót Budowlanych/ZGL
tel. 24 256 85 55
e-mail: Ewelina.Rekawiecka@orlen.pl

Zapraszam serdecznie do składania ofert.
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