Szanowni Państwo,
Prosimy o złożenie oferty zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym.

I. SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Przedmiotem zapytania jest modernizacja systemu wentylacji w Hali Warsztatu Napraw
Lokomotyw ORLEN KolTrans S.A. w Płocku.
1. ZAKRES PRAC:
1.1. Przedstawienie kompleksowego projektu technicznego na wykonanie modernizacji
systemu wentylacji wymuszonej dla obiektu WNL ORLEN KolTrans S.A. – Płock w
branży sanitarnej i automatyczno-elektrycznej jako dokumentacja wykonawcza dla
obiektów:
1.1.1.
1.1.2.

Hala Lokomotywowni – wentylacja wymuszona cyrkulacji powietrza,
Warsztat mechaniczny – stacjonarny odciąg oparów ze szlifowania, spawania
itp.

1.2. Prace demontażowe
1.2.1.

Hala LOK – demontaż
istniejących wentylatorów dachowych cyrkulacji
powietrza wraz z infrastrukturą towarzyszącą włącznie z zaślepieniem
zbędnych wlotów powietrza.

1.3. Realizacja prac głównych po akceptacji przez Zamawiającego technicznych
rozwiązań projektowych dla danego obiektu: montaż centrali wentylacyjnej, kanałów
wentylacyjnych oraz instalacji zasilająco-sterującej – wykonanie testów
funkcjonalnych.
1.4. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów pomiarowych w branżach
elektrycznej i sanitarnej po zakończeniu prac montażowych: skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej, rezystancja izolacji, wydajność systemu.
1.5. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej w
branżach sanitarnej i elektrycznej oraz przekazanie dokumentacji eksploatacyjnej
systemu DTR oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego
1.6. Utylizacja zdemontowanych odpadów wraz z przekazaniem Zamawiającemu kopii Kart
Przekazania Odpadu. Odpady stalowe Wykonawca zdaje do Zamawiającego.

2. WYTYCZNE dla WYKONAWCY
•

Oferta powinna zawierać wszelkie koszty materiałowe, koszty pracy oraz koszty
szkoleń, przepustek dla kadry pracowniczej obowiązujących na terenie PKN ORLEN
PŁOCK, z uwzględnieniem środków technicznych niezbędnych do wykonania zakresu
prac (zgodnie z cennikiem za wjazd pojazdów na teren ZP PKN ORLEN w Płocku).

•

Prace należy prowadzić z atestowanych rusztowań bądź ruchomego podestu.

•

Wykonawca musi zapewnić realizację prac przy wykorzystaniu certyfikowanego sprzętu
oraz pracowników z niezbędnymi uprawnieniami.
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•

Wszystkie ubytki konstrukcyjne obiektów w obszarze dachu powstałe na skutek prac
demontażowych Wykonawca musi naprawić na własny koszt z zachowaniem najlepszej
wiedzy technicznej i norm jakościowych.

•

Do projektu technicznego należy przyjąć zastosowanie wentylatorów do cyrkulacji
powietrza w hali z zamykanymi klapami wlotu powietrza.

•

Prace będą realizowane etapowo w uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu i na
podstawie jednorazowych zezwoleń na prace.

Wymagana jest wizja lokalna na obiekcie.
Lokalizacja: ORLEN KolTrans,
09-411 Płock, ul. Chemików 7

Podmiot
realizujący
zamówienie
zobowiązany
jest
do
przestrzegania
wymagań
BHP
dla
dostawców/wykonawców realizujących prace na rzecz lub na terenie ORLEN KolTrans S.A. dostępnych pod
adresem http://www.orlenkoltrans.pl/PL/OFirmie/Dla-Dostawcow/Strony/dokumenty.aspx

Wytwórcą odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia jest Podmiot realizujący
usługę.

II. ZASADY ZŁOŻENIA OFERTY

ZASADY OGÓLNE
1. Oferta w części formalnej, technicznej i handlowej musi być złożona wyłącznie drogą
elektroniczną na Platformie Zakupowej Connect.
2. Złożona oferta powinna się składać z części formalnej, technicznej i handlowej.
3. Część formalna i techniczna nie może zawierać ceny/stawki ani informacji dotyczących
pozostałych warunków handlowych.
4. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków wskazanych w zapytaniu.
5. Oferty muszą być kompletne i przygotowane z uwzględnieniem informacji podanych w
niniejszym RFP. Wymagane dane należy przedstawić wyłącznie za pośrednictwem
Platformy Connect w specjalnie przygotowanych do tego celu formularzach, a pozostałe
informacje prosimy dołączyć

w formie załączników (we

wskazanych

miejscach).

Oczekujemy wyczerpujących i konkretnych odpowiedzi na wszystkie podane w zapytaniu
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 nie jest spełnione w części lub w całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego
faktu.
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CZĘŚĆ FORMALNA OFERT
1.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję obowiązujące zasady prezentowane w
Kodeksie postępowania dla Dostawców, który został udostępniony na stronie www.orlen.pl
wg ścieżki: Odpowiedzialny Biznes / Odpowiedzialność / Kodeks postępowania dla
dostawców.

2.

Oświadczam, że zapoznałem się i załączyłem do niniejszej oferty uzupełniony dokument
Oświadczenia Beneficjenta (załączony do zapytania ofertowego), lub że dokument
Oświadczenia Beneficjenta załączony w Dokumentach na Profilu Dostawcy jest aktualny,
tj. przedstawia stan na dzień złożenia oferty.

3.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję obowiązujące zasady prezentowane w
Polityce

antykorupcyjnej

oraz

Zasady

Przyjmowania

upominków,

które

zostały

udostępnione na stronie www.orlen.pl, wg ścieżki: Odpowiedzialny Biznes/Polityka
antykorupcyjna oraz Odpowiedzialny biznes/Polityka upominkowa.
4.

Potwierdzam

zapoznanie

się

z

wymaganiami BHP

dla dostawców/wykonawców

realizujących prace na rzecz lub na terenie ORLEN KolTrans S.A.
5.

Potwierdzam załączenie do oferty aktualnego KRS, wyciąg/wypis z jawnych danych i
informacji udostępnianych przez CEIDG lub równoważnego dokumentu rejestrowego
Oferenta.

6.

Potwierdzam podanie osoby, z którą należy kontaktować się w sprawie złożonej Oferty
– imię i nazwisko, telefon, e-mail.

7.

Potwierdzam termin ważności oferty min. 60 dni.

8.

Potwierdzam 45 dniowy termin płatności od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury.

9.

Potwierdzam, iż wskazany na fakturze VAT rachunek bankowy znajduje się na „białej
liście” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

10. Potwierdzam załączenie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności.
11. Potwierdzam niezmienność cen w trakcie realizacji umowy.
12. Potwierdzam podporządkowanie się w trakcie wykonywania usługi przepisom prawa i
regulacjom wewnątrzzakładowym z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa
pracy oraz instrukcji o ruchu osobowym w PKN ORLEN S.A.. Z uwagi na potencjalne
zagrożenia toksyczne, wybuchowe i pożarowe a także możliwość zaistnienia awarii
chemicznej, pracownicy Wykonawcy przed wejściem na teren Zakładu Produkcyjnego w
Płocku, będą musieli przejść szkolenie o zagrożeniach na koszt Wykonawcy.
13. Potwierdzam zapoznanie się z opłatami związanymi z pracą na terenie PKN ORLEN S.A.,
tj. przepustki, wjazdy, szkolenie BHP w ORLEN EKO.


Opłaty za wjazd na teren Zakładu Produkcyjnego w Płocku:
•

Samochody osobowe/dostawcze 200,00 zł netto miesięcznie.
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•

Samochody ciężarowe/dźwigi/ autobusy 500,00 zł netto miesięcznie.

•

Pojazdy wolnobieżne (ciągniki, widlaki, koparki, ładowarki tp..) 300,00 zł netto
miesięcznie.

•

Wjazd dobowy (niezależnie od rodzaju pojazdu) 20,00 zł netto do końca
aktualnej doby.



Koszt jednorazowego ważenia na wadze PKN ORLEN 50,00 zł netto.

14. Potwierdzam przeprowadzoną wizję lokalną na obiekcie. Kontakt w sprawie wizji: Kuliński
Tomasz GSM +48 605 363 856; kontakt w sprawach technicznych: Damian Dobrzeniecki
+ 48 697 830 183.

CZĘŚĆ TECHNICZNA

1.

Potwierdzam przedstawienie oferty merytoryczno – technicznej, potwierdzającej zakres
prac do wykonania.

2.

Potwierdzam termin realizacji prac do 30.09.2020r.

3.

Potwierdzam posiadanie niezbędnej kadry technicznej do realizacji przedmiotu prac.
Wymagane posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w zakresie sieci,
urządzeń i instalacji wentylacyjnych (skan dokumentu). Wykonawca musi zapewnić
realizację prac przy wykorzystaniu certyfikowanego sprzętu oraz doświadczonych
pracowników z niezbędnymi uprawnieniami badaniami lekarskimi i szkoleniami BHP.

4.

Potwierdzam przedstawienie minimum 3 referencji bądź protokołów końcowych odbioru
prac w zakresie zgodnym z przedmiotem zapytania na obiektach o podobnym charakterze
z ostatnich 5 lat (skan dokumentu).

5.

Potwierdzam gwarancję na wykonaną usługę – preferowane 36 miesięcy.

6.

Potwierdzam, że po zakończeniu realizacji usługi, przekażę odpady uprawnionemu
podmiotowi oraz przekażę Zamawiającemu kopię Kart Przekazania Odpadów.

7.

Potwierdzam, iż Wytwórca, posiada wpis do bazy BDO w zakresie prawa do wytwarzania
odpadów powstałych w trakcie realizacji usługi.

8.

Potwierdzam, że Wytwórca jest zwolniony z obowiązku wpisu do Rejestru-BDO na
podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów
odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2531).

CZĘŚĆ HANDLOWA

1.

Potwierdzam cenę ryczałtową netto za kompleksową realizację usługi – kryterium
wyboru. Oferta powinna zawierać wszelkie koszty materiałowe, koszty pracy oraz koszty
szkoleń, przepustek dla kadry pracowniczej obowiązujących na terenie PKN ORLEN
PŁOCK, z uwzględnieniem środków technicznych niezbędnych do wykonania zakresu prac
(zgodnie z cennikiem za wjazd pojazdów na teren ZP PKN ORLEN w Płocku).
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III. DODATKOWE INFORMACJE

DODATKOWE PYTANIA OFERENTÓW

1.

W trakcie przygotowania odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, Oferent ma prawo
zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego. Pytania muszą
być kierowane za pośrednictwem Platformy Connect. Jednocześnie ORLEN KolTrans
zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania
przyczyn.

2.

ORLEN KolTrans S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z oferentem oraz
organizowania spotkań w celu uszczegółowienia informacji zawartych w Ofercie oraz
wyjaśnienia wątpliwości związanych z zakresem Oferty wymagającymi wg ORLEN
KolTrans S.A. wyjaśnień z oferentem.

KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI
Informacje dotyczące faktu zaproszenia Dostawcy do odpowiedzi na niniejsze zapytanie, oraz
prowadzenia rozmów handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Dostawcę
jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody PKN ORLEN na przekazanie takich informacji.

ZASTRZEŻENIA ORLEN KOLTRANS S.A.

1. ORLEN KolTrans S.A. 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.
• odwołania (zamknięcia) procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez
podania

przyczyn.

Z

tego

tytułu

nie

przysługują

żadne

roszczenia

wobec

Zapraszającego.
• prawo do zmiany harmonogramu procesu zakupowego bez oddania przyczyny
• do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
• dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów z którymi będą prowadzone negocjacje
• odrzucenia wydania referencji bez podania przyczyny.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a
tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych
k.c.
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3. W przypadku nieobecności przedstawiciela Oferenta podczas negocjacji bezpośrednich,
niewzięcia udziału w aukcji internetowej, do której został zaproszony, bądź niedostarczenia
w wyznaczonym terminie rewizji oferty handlowej, będącej podstawą wyboru Zleceniobiorcy,
o ile Oferent nie przesłał uprzednio informacji o rezygnacji z udziału w dalszym
postępowaniu, ORLEN KolTrans S.A. uzna wcześniejszą ofertę tego Oferenta za ostateczną
i niepodlegającą negocjacjom.
4. ORLEN KolTrans S.A. nie jest związany postanowieniami ustawy o zamówieniach
publicznych i zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cen w
formie aukcji elektronicznej.
5. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie
przysługuje mu prawo roszczenia o zwrot tych kosztów.
6. ORLEN KolTrans S.A. zastrzega sobie możliwość

ograniczenia zakresu usługi,

dokonywania korekt i uściśleń zakresu w czasie analizy ofert, prosząc o ich ewentualną
aktualizację w trakcie prowadzenia negocjacji techniczno-handlowych.
7. ORLEN KolTrans S.A. zastrzega, że umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez
ORLEN KolTrans S.A. i Dostawcę/Wykonawcę.
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