PDH Polska S.A.
Police, 30 lipca 2018 roku
Sz. P. [●]
[NAZWA SPÓŁKI]
[ADRES DO KORESPONDENCJI]
Zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług
Wsparcia Technicznego w ramach inwestycji Polimery Police z dnia 18 lipca 2018 r.

Dot.:

ANEKS NR 1
do Zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym
Szanowni Państwo,
Zważywszy, że:
(A)

(B)

(C)

W dniu 18 lipca 2018 r. zostało Państwu przekazane Zaproszenie do wzięcia udziału w
postępowaniu przetargowym na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Wsparcia
Technicznego w ramach inwestycji Polimery Police („Zaproszenie”);
Zamawiający postanowił zmienić treść Zaproszenia, poprzez wyłączenie stawianego
względem potencjalnych oferentów, będących spółkami zależnymi (w rozumieniu ustawy z
dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.,
dalej jako: „KSH”), obowiązku przedstawienia, wraz z Oświadczeniem o Zainteresowaniu
Przetargiem (w rozumieniu Zaproszenia), dokumentów potwierdzających dobrą kondycję
finansową spółki dominującej (w rozumieniu KSH) oraz gwarancji korporacyjnej udzielonej
przez tę spółkę;
Zamawiający postanowił również wprowadzić zmiany w zakresie terminów Przetargu.

1. Wraz z przekazaniem Państwu niniejszego dokumentu („Aneks nr 1”), Zamawiający zmienia treść
Punktu 1.3.1 Zaproszenia, Punktu 1.4.1 Zaproszenia, Punktu 1.5.3 Zaproszenia, Punktu 1.5.7
Zaproszenia, Punktu 1.5.9 Zaproszenia, oraz treść listy załączników do Zaproszenia w następujący
sposób.
1.1. Punkt 1.3.1 Zaproszenia otrzymuje następujące brzmienie:
„1.3.1. Zamawiający udostępni Zaproszenie do Złożenia Oferty podmiotom spełniającym wymogi
Adres siedziby
PDH Polska S.A.
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police

Zarząd Zamawiającego
Andrzej Niewiński – Prezes Zarządu
Marek Czyż – Wiceprezes Zarządu
Władysław Madej – Wiceprezes Zarządu

PDH Polska S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000577195, NIP 8513187611, z kapitałem zakładowym w wysokości 304 000 000 PLN, wpłaconym w kwocie 211 000 000 PLN.
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określone w niniejszym Zaproszeniu w dn. 17.08.2018 r. na platformie zakupowej. Dane
niezbędne do logowania Zamawiający przekaże Państwu w dn. [●] 2018 r., informując o
zamieszczeniu Zaproszenia do Złożenia Oferty na platformie zakupowej. W Zaproszeniu do
Złożenia Oferty Zamawiający określi, poza zakresem prac Biura Wsparcia na podstawie
projektu Umowy o Świadczenie Usług Wsparcia Technicznego, także szczegóły procedury
udzielenia zamówienia na Umowę o Świadczenie Usług Wsparcia Technicznego.”
1.2. Punkt 1.4.1 Zaproszenia otrzymuje następujące brzmienie:
„1.4.1. Na dzień przekazywania Zaproszenia Zamawiający przewiduje następujące kluczowe
terminy w Przetargu:
a.
b.
c.
d.
e.

przekazanie Zaproszenia do wzięcia udziału w Przetargu (LOI): 18 lipca 2018 r.,
złożenie Oświadczenia o Zainteresowaniu Przetargiem przez oferentów: do 10 sierpnia
2018 r. do godz. 23:59 CET,
udostępnienie Zaproszenia do Złożenia Oferty (ITB): 17 sierpnia 2018 r.,
złożenie Ofert: do 10 września 2018 r., godz. 12: 00 (południe) CET,
podpisanie Umowy o Świadczenie Usług Wsparcia Technicznego: do 1 października
2018 r.”

1.3. Punkt 1.5.3 Zaproszenia otrzymuje następujące brzmienie:
„1.5.3. Oświadczenie o Zainteresowaniu Przetargiem należy złożyć niezwłocznie po zapoznaniu
się z Zaproszeniem do wzięcia udziału w Przetargu, nie później jednak niż w dniu 10
sierpnia 2018 r. do godz. 23:59 CET.”
1.4. Punkt 1.5.7 Zaproszenia otrzymuje następujące brzmienie:
„1.5.7. Poniższe wymogi uznawane będą za kryteria kwalifikacji wstępnej, od których spełnienia
zależeć będzie otrzymanie Zaproszenia do Złożenia Oferty oraz dopuszczenie danego
oferenta do złożenia oferty zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Wsparcia Technicznego
(z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów wynikających z Zaproszenia do Złożenia Oferty,
szczególnie w odniesieniu do personelu wyznaczonego przez oferenta do realizacji Umowy
o Świadczenie Usług Wsparcia Technicznego):
(a)

doświadczenie potencjalnego oferenta w porównywalnych projektach w liczbie co
najmniej dwóch (2), zrealizowanych po 2000 r., przy czym porównywalny projekt
jest rozumianych jako projekt o wartości co najmniej 50 mln zł, w którym potencjalny
oferent świadczył (lub świadczy) usługi wsparcia technicznego, co zostało
potwierdzone referencjami, w związku z realizacją instalacji przemysłowych w
sektorze rafineryjno-petrochemicznym, związanych z realizacją projektów
zbliżonych procesowo do instalacji realizowanych w ramach inwestycji Polimery
Police, w ramach kontraktów wykonywanych w formule EP, EC, EPC lub EPCM, a
w szczególności z wykorzystaniem procesów katalitycznych i polimeryzacyjnych; w
przypadku świadczenia usług dla projektów nadal trwających, projekty te muszą być
zrealizowane co najmniej w 50% w dniu złożenia Oświadczenia o Zainteresowaniu
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Przetargiem (dalej „Porównywalny Projekt” lub łącznie „Porównywalne
Projekty”), oraz
(b)

dowody potwierdzające dobrą kondycję finansową potencjalnego oferenta.”

1.5. Punkt 1.5.9 Zaproszenia otrzymuje następujące brzmienie:
„1.5.9 W odniesieniu do kryteriów wskazanych w podpunkcie 1.5.7. (b) powyżej, w swoim
Oświadczeniu o Zainteresowaniu Przetargiem potencjalny oferent wykaże swoją dobrą
kondycję finansową. Dowód na tę okoliczność zostanie przedstawiony w formie:
(i)

zbadanych rocznych sprawozdań finansowych potencjalnego oferenta (w tym
noty objaśniające) za okres poprzednich trzech (3) lat obrotowych, wraz z
opiniami biegłego rewidenta wydanymi w ich przedmiocie; co więcej
potencjalny oferent wskaże wysokość swych rocznych obrotów (w walucie
wskazanej w sprawozdaniu finansowym oraz w euro) w każdym z poprzednich
trzech (3) lat obrotowych, w oparciu o zbadane sprawozdania finansowe, o
których mowa powyżej, oraz

(ii)

oświadczenia potencjalnego oferenta o braku postępowań, które mogłyby mieć
niekorzystny wpływ na jego dobrą kondycję finansową (według wzoru
oświadczenia zawartego w Załączniku nr 3 do niniejszego Zaproszenia [Wzór
Oświadczenia o braku postępowań, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na
dobrą kondycję finansową potencjalnego oferenta]).

Informujemy, że jeżeli ofertę zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Wsparcia
Technicznego będzie składać konsorcjum, dowody na potwierdzenie dobrej kondycji
finansowej należy przedstawić dla każdego z członków konsorcjum.
Powyższe dokumenty powinny zostać dostarczone wraz z Oświadczeniem o
Zainteresowaniu Przetargiem.
Dokumenty i informacje wymagane na podstawie powyższych podpunktów (i)-(ii)
zostaną złożone w polskiej albo angielskiej wersji językowej, wedle uznania
potencjalnego oferenta. Jeżeli oryginał któregokolwiek z dokumentów wymaganych
w tych punktach nie został sporządzony i złożony Zamawiającemu w polskiej albo
angielskiej wersji językowej, potencjalny oferent złoży jego oryginalną wersję
językową wraz z jej tłumaczeniem przysięgłym na język polski albo na język
angielski. W przypadku rozbieżności, znaczenie rozstrzygające będzie mieć,
odpowiednio do złożonego tłumaczenia przysięgłego, wersja polska albo angielska.”

1.6.

Treść listy załączników do Zaproszenia otrzymuje następujące brzmienie:
„Załączniki:
1. Wzór ustanowienia Koordynatora Oferenta ds. Przetargu;
2. Wzór Umowy o Poufności i Zakazie Ujawniania Informacji;
3. Wzór Oświadczenia o braku postępowań, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na
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dobrą kondycję finansową potencjalnego oferenta;
4. [USUNIĘTO].”

2. Pozostałe postanowienia Zaproszenia pozostają bez zmian.
3. Wszelkie terminy pisane w niniejszym Aneksie nr 1 od wielkiej litery mają znaczenie nadane
im w Zaproszeniu.
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