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CZĘŚĆ 2 – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI REALIZACJI 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i interpretacja pomiarów geofizyki 

otworowej w otworze____________   

Oferta powinna zawierać wycenę zgodnie z Załącznikiem 1 – Kosztorys. 

Pełen zakres zlecanych czynności obejmuje: 
a) pomiary geofizyczne w sekcjach niezarurowanych i zarurowanych, włączając 

pomiary na tzw. toolpusherze, na przewodzie wiertniczym lub innym 
ekwiwalentnym systemie 

b) interpretacje petrofizyczne wraz z orzeczeniami, zestawienia, dokumentację 
badań geofizycznych, 

c) pomiary pionowego profilowania sejsmicznego PPS wraz z interpretacją i 
dokumentacją, 

d) ewentualne prace interwencyjne w otworze wraz z robotami strzałowymi w 
przypadku wystąpienia awarii wiertniczych, 

e) prace związane z wykonaniem perforacji oraz zapięcie korków izolujących 
perforowane interwały 

f) prace związane z wykonaniem usługi zapięcia tzw. „łat” w celu likwidacji 
interwałów. 

 
 
Wszelkie prace będące przedmiotem zapytania musza być prowadzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, wymogami bezpieczeństwa powszechnego, ludzi  i 
ochrony środowiska naturalnego oraz z zastosowaniem najlepszych standardów 
obowiązujących w przemyśle naftowym – akty prawne powinny być wskazane w umowie 
 

2.1 Materiały źródłowe: 

Przed rozpoczęciem prac pomiarowych w otworze Wykonawca otrzyma niezbędną 

dokumentację otworową: 

a) Projekt robót geologicznych w zakresie projektowanych pomiarów geofizycznych 

i PPS. 

b) Plan ruchu w zakresie projektowanych pomiarów geofizycznych i PPS. 

c) Zakres pomiarów i podstawowe dane o wierconym otworze zdefiniowane zostały 

w Załączniku nr 1 – Kosztorys. 

Opcjonalnie w razie wystąpienia awarii wiertniczej w otworze przewiduje się wykonanie 

prac interwencyjnych – specjalnych w celu:  

a) identyfikacji miejsca przychwycenia przewodu wiertniczego, 
b) wykonania robót strzałowych w celu: uwolnienia, odkręcenia, ucięcia lub 

perforacji elementów zestawu wiertniczego. 

 

Oferent przedstawi czas mobilizacji i dojazdu grupy na miejsce wiercenia otworu. 

 



Uwaga: zastrzega się możliwość modyfikowania programu prac pomiarowych w trakcie 

wiercenia i odstąpienia od wykonania pomiarów w przypadku złego stanu technicznego 

otworu lub z uwagi na nieprzewidzianą zmianę warunków geologicznych. 

2.2 Wymagania ogólne: 

Oferent zobowiązuje się do posiadania ważnych Zezwoleń i Pozwoleń wymaganych 

prawem w ramach prowadzonej działalności w zakresie przedmiotowego zapytania i 

przedstawi je w formie skanów, jako załącznik do przedstawionej oferty. 

Przed wykonaniem prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji program 

prac pomiarowych – Projekt Techniczny na każdą sekcje pomiarową, pomiary prędkości 

średnich, zapuszczenie bridge plugów i roboty strzałowe zawierający: 

 krótki opis wykonania prac i dedykowanego sprzętu, 

 metodykę pomiarową wraz z niezbędnymi obliczeniami  

 listę sprzętu podstawowego i zapasowego dla danego odcinka pomiarowego 

 zestaw/y sond pomiarowych (diagramy) i ich proponowaną kolejność 

zapuszczania, 

 przewidywane czasy poszczególnych marszy w otworze z zestawami sond, 

 listę personelu dedykowanego do wykonania prac z informacją o osobach 

prowadzących z ważnymi uprawnieniami, 

 wykaz sprzętu ratunkowego 

 zasady organizacji pracy i nadzoru robót, 

 wykaz instrukcji bezpiecznego wykonywania prac, 

 odpowiedzialność za wykonane prace, 

oraz dodatkowo: 

 estymowany koszt wykonania prac do weryfikacji. 

 

Oferent dostarczy na miejsce wykonania zamówienia sprzęt i personel oraz personel do 

wykonania interpretacji w siedzibie Wykonawcy zgodnie z zakresem prac pomiarowych i 

interpretacyjnych oraz prac interwencyjnych. 

 

2.3 Wymagania dotyczące przekazywania danych pomiarowych i interpretacji: 

 

Wyniki pomiarów i ich interpretacji muszą być przekazywane w następujący sposób: 

 Niezwłocznie po wykonaniu pomiarów średnicy i krzywizny otworu w każdym   

z odcinków niezarurowanych przedstawiciel grupy pomiarowej przekaże 

serwisowi cementacyjnemu bezpośrednio (lub za pośrednictwem nadzoru 

wiertniczego) pocztą elektroniczną danych w formacie LAS w celu 

przygotowania projektów centralizacji rur oraz cementowania dla 

poszczególnych kolumn rur okładzinowych. 



 Po wykonaniu pomiarów (do 12 godzin) w odcinkach niezarurowanych i 

zarurowanych: 

 w formie cyfrowej LAS (z krokiem 0.1 m) zweryfikowane, z poprawkami na 

wpływ otworu (lista poprawek aplikowanych w trakcie pomiarów na etapie 

przygotowania danych do interpretacji powinna być zamieszczona w 

orzeczeniu) i dowiązane głębokościowo odcinkowe profilowania 

geofizyczne wraz z prawidłowo wypełnionym nagłówkiem pomiarowym. 

 drogą emailową – wstępną interpretację jakościową i ilościową, 

 drogą emailową – wstępną interpretację cementomierza i wydruk 

pomiaru, przychwytomierz, 

 Docelowo do 3 dni od zakończenia pomiarów: 

 zestawienia wszystkich profilowań geofizycznych wraz z ich 

przetwarzaniem (pdf, tiff) 

 Docelowo do 30 dni od zakończenia pomiarów geofizycznych w ostatnim 

odcinku pomiarowym: 

 opracowanie końcowego sprawozdania i przekazania wszystkich 

profilowań, raportów i interpretacji na nośnikach CD/DVD oraz w 1 

egzemplarzu papierowym w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

 archiwizacja końcowa powinna obejmować wszystkie profilowania oraz 

wyniki interpretacji w formacie LAS oraz LIS lub dlis (gdzie jest to 

konieczne), w formie plików graficznych pdf, tiff(gdzie będzie konieczne) 

oraz  1 egzemplarz dokumentacji wraz z wydrukami. Wykonawca 

przekaże również zapisane na nośniku CD/DVD pliki pomiarowe adi. 

 

2.4 Wymagania względem personelu: 

  

Oferent jako Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel, umożliwiający wysoki 

poziom realizacji powierzonych mu zadań. 

Osoby przewidziane do realizacji prac pomiarowych powinny posiadać staż pracy, 

doświadczenie, wykształcenie i uprawnienia w następującym zakresie; 

 

a) Inżynier prowadzący – kierownik zespołu pomiarowego 

10 lat doświadczenia jako inżynier pomiarowy i wykształcenie wyższe 

uprawnienia branżowe minimum dozór ruchu 

uprawnienia Inspektora ochrony radiologicznej (opcjonalnie tak, aby w zespole 

pomiarowym było obecny podczas pomiarów radiometrycznych) 

b) Inżynier pomiarowy (II zmiana) 

5 lat doświadczenia jako inżynier pomiarowy i wykształcenie wyższe 

uprawnienia branżowe minimum dozór ruchu 



uprawnienia Inspektora ochrony radiologicznej (opcjonalnie tak, aby w zespole 

pomiarowym było obecny podczas pomiarów radiometrycznych) 

c) Operator/pomiarowy geofizyczny (co najmniej 1 osoba na każdej zmianie) 

5 lat doświadczenia jako operator/pomiarowy geofizyczny i wykształcenie 

średnie  

d) Kierowca aparatury pomiarowej/operator wyciągu (co najmniej 1 osoba na 

każdej zmianie) 

5 lat doświadczenia jako operator wyciągu i wykształcenie co najmniej 

zasadnicze techniczne 

e) Operator – mechanik Vibroseisa 

5 lat doświadczenia jako operator-mechanik vibroseisa i wykształcenie co 

najmniej zasadnicze techniczne. 

 

Cały personel zespołu pomiarowego musi posiadać ważne badania lekarskie i szkolenia 

w zakresie BHP w dniu podjęcia zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie 

zapoznania się oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Prace pomiarowe trwające powyżej 12 godzin będą wymagały zorganizowania pracy w 

dwóch równoważnych zespołach pracujących przemiennie po 12 godzin każdy. Nie 

dopuszcza się pracy członków zespołu powyżej 12 godzin na dobę w trakcie realizacji 

zamówienia. 

Wszelkie incydenty i zdarzenia wpływające na przebieg prac pomiarowych (jakość 

uzyskiwanych danych, poprawność działania sprzętu i przyrządów, bezpieczeństwo 

prowadzonych prac, czas ich trwania, zmiana warunków otworowych) muszą być 

niezwłocznie zgłaszane do przedstawiciela Spółki. 

Oferent przedstawi wykwalifikowany i doświadczony personel do wykonania wszystkich  

interpretacji uzyskanych danych geofizyki otworowej. Wszystkie orzeczenia powinny być 

wykonane i podpisane przez osoby posiadające uprawnienia w IX kategorii geologicznej. 

Zespół interpretacyjny powinien się składać z następujących osób: 

a) Interpretator – Petrofizyk  

b) Interpretator - Geolog 

c) Interpretator - Geofizyk 

Oferowany personel (wymieniony w pkt 2.4 a), b), c), do wykonania wszystkich 

interpretacji musi posiadać co najmniej 10 letnie, potwierdzone doświadczenie w 

wykonywaniu tego typu prac (CV i kopie uprawnień w załączeniu do oferty).  

Uwaga: W ofercie należy wyraźnie wskazać osoby dedykowane do poszczególnych 

zadań zapytania ofertowego 

W przypadku wystąpienia awarii wiertniczych w czasie wiercenia Spółka zleci 

Wykonawcy prace interwencyjne w zakresie określenia miejsca przychwycenia 

przewodu wiertniczego oraz ewentualnie wykonanie prac strzałowych w celu uwolnienia, 

rozkręcenia, ucięcia i perforacji  elementów przewodu wiertniczego. W związku z tym 

Oferent przedstawi listę personelu z uprawnieniami do wykonywania robót strzałowych 

wraz z ich CV i kopiami uprawnień, tj: 



a)  kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne z użyciem materiałów 

wybuchowych, 

b)  strzałowych wykonujących roboty strzałowe, 

c)  wydawców materiałów wybuchowych 

Powyższe wymagania są również obowiązujące do prac likwidacyjnych, zapinania korka 

przy użyciu prac strzałowych. 

Wszelkie zmiany personelu względem złożonej oferty muszą być uzgadniane z 

przedstawicielem spółki w formie pisemnej. 

2.5 Wymagania sprzętowe: 

Wykonawca dostarczy do wykonania zamówienia niezbędny sprzęt w postaci: 

a) aparatura pomiarowa (nie starsza niż 10 lat) ze zdublowanym systemem 

pomiarowym oraz niezbędnym wyposażeniem pomiarowym; 

 rolki kablowe z certyfikatami, 

 kabel pomiarowy nie starszy niż 4 lata licząc od dnia produkcji z ważnymi testami 

jego własności elektrycznych i wytrzymałościowych, 

 łańcuchy i zawiesia - w tym kotwica z ważnymi certyfikatami, 

 sprawny system pomiaru głębokości i naciągu kabla, 

 głowica kablowa z odpowiednim do warunków pomiaru bezpiecznikiem, 

 system oczyszczania kabla przy wylocie otworu, 

b) zestaw sond pomiarowych (wraz z zapasowymi) w pełnym zakresie zgodnym z 

Załącznikiem nr 1 – Kosztorys. W kosztorysie Wykonawca powinien określić 

parametry środowiska pomiarowego, w których możliwe jest wykonanie 

poszczególnych profilowań geofizycznych: maksymalna temperatura [degC], 

maksymalna ciśnienie [MPa], minimalna i maksymalna średnica otworu [cale]. 

Minimalne wymagania dla sond geofizycznych: T=150 degC, P=138MPa. 

c) niezbędny zestaw narzędzi ratunkowych zawierający: 

 overshot i side door overshot z łącznikami i zabierakami do odpowiedniej średnicy 

otworu, 

 kompletny zestaw do metody „cut & thread” 

 2 ściski kablowe typu T-bar 

 ucinacz kabla karotażowego 

d) narzędzia, sprzęt strzałowy i materiały wybuchowe do wykonania prac 

interwencyjnych w otworze w przypadku awarii wiertniczej 

 przyrząd typu free point 

 torpedy lontowe 

 ucinacze do rur płuczkowych, rur HWDP i obciążników 

 narzędzia z ładunkami do wykonania perforacji przewodu wiertniczego 

 



2.6 Nadzór na pracami terenowymi i interpretacją: 

Wszystkie prace terenowe będą podlegały bieżącemu nadzorowi ze strony 

przedstawiciela Spółki pod kątem zgodności dostarczonego sprzętu z ofertą i 

poprawności uzyskanych danych geofizycznych, w szczególności: 

 rodzaju i ilości sond pomiarowych oraz sprzętu ratunkowego, 

 kalibracji przyrządów pomiarowych przed i po zakończonych pomiarach, 

 poprawności i bezpieczeństwa wykonywanych pomiarów w otworze, w tym 

przy użyciu zamkniętych źródeł promieniotwórczych i urządzeń do 

wzbudzania fal sejsmicznych (pomiary średnich prędkości), 

 jakości i wiarygodności otrzymanych profilowań geofizycznych (w formie 

diagramów pomiarowych i danych cyfrowych). 

 

Prace interpretacyjne, dokumentacyjne oraz archiwizacyjne będą podlegały nadzorowi 

ze strony przedstawiciela Spółki pod kątem zastosowanej metodyki interpretacyjnej w 

odniesieniu do uzyskanych wyników. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania 

informacji o postępie prac, przyjętych założeniach i parametrach interpretacyjnych, 

założonym modelu petrofizycznym, wprowadzonych poprawkach na poszczególne 

profilowania.  

2.7 Dostępność: 

Oferent zapewni pełną dostępność oferowanego sprzętu i personelu przez cały czas 

trwania umowy. 

W przypadku niemożności zapewnienia wymaganego umową sprzętu lub personelu, 

oferent zaproponuję alternatywnie inny sprzęt lub personel po wcześniejszym uzyskaniu 

pisemnej zgody przedstawiciela Spółki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8 Perforacje 

2.8.1 Perforacje – zakres prac 

Przedmiotem zapytania jest wykonanie perforacji rur okładzinowych w odwiercie 
…………………………………-OU…. .  

Prace zostaną wykonane w … kwartale 20… r. i będą obejmowały: 

a) wykonanie pomiarów korelacyjnych GR-CCL; 

b) wykonanie do dwóch perforacji rur okładzinowych (7” lub 9 5/8”) w wytypowanych 
interwałach złożowych; 

c) opcjonalne wykonanie izolacji perforowanych interwałów poprzez dostarczenie 
oraz zapięcie zwiercalnych mechanicznych korków wgłębnych typu Premium 
Bridge Plug, w rurach okładzinowych: 7” lub 9 5/8”; 

d) W zależności od konstrukcji otworu planowane jest wykonanie perforacji rur 
okładzinowych 7” lub 9 5/8”, dla …………….. interwałów złożowych, w dwóch 
możliwych do wykonania opcjach. Oferenci zobligowani są do zaoferowania 
każdej z dwóch poniższych opcji:                                                                                                      

 - Opcja-1: Perforatory rurowe będą zapuszczone na kablu geofizycznym, dla obu 
interwałów, w rurach okładzinowych 7” lub 9 5/8”, perforacje zostaną wykonane  
w warunkach overbalance, bez zapinania korków; 

- Opcja-2: Zakłada się, że dla płytszego interwału, perforatory rurowe w rurach 9 
5/8” /7” będą zapuszczone na kablu geofizycznym, a perforacje zostaną wykonane  
w warunkach overbalance, bez zapinania korków, natomiast dla głębszego interwału, 
w rurach okładzinowych 7” perforatory zostaną podwieszone pod pakerem zestawu 
wydobywczego lub pod próbnikiem Ful Flo, a perforacja zostanie wykonana w 
warunkach underbalace. Przewiduje się wykorzystanie łącznika zrzutowego do 
zrzucenia perforatorów. 

2.8.2 Perforacje – założenia geologiczno – techniczne 

2.8.2.1 Planowana głębokość otworu: ………….. m TVD ±10%. Spodziewanym medium 
nasycającym jest …………………… . 

2.8.2.2 Projektowana konstrukcja (głębokości w TVD GL) 

 0 – …….0 m          18 5/8” kolumna wstępna, rury cementowane do wierzchu lub 
wbijane. 

 0 – …….00 m        13 3/8” kolumna prowadnikowa, rury cementowane do 
wierzchu. 

 0 – …….00 m          9 5/8” kolumna techniczna, rury cementowane na zakładkę 
do wierzchu. 

 0 – ……..00 m    7” kolumna eksploatacyjna, rury cementowane na 
zakładkę do wierzchu 

  

 Głębokość posadowienia poszczególnych kolumn może ulec zmianie. 

 Uwaga: Szczegółowa konstrukcja wraz głębokością zapuszczania 

poszczególnych kolumn rur okładzinowych oraz sposób zacementowania, 

zostaną podane w Planie Ruchu dla otworu …………………..-OU…..  



 

 

Projektowana konstrukcja otworu ……………………….-OU….. . 

Poziom 
zbiornikowy 

(głębokości w m) 

Porowatość 

(%) 

Przepuszczalność 

(mD) 

Gradient ciśnienia: 

złożowego 

(bar/10 m) 

szczelinowania 
(bar/10 m) 

0-………. <…………… <………….. ……….-……….. ……….-……….. 

……….-……….. ……….-……….. ……….-……….. ……….-……….. ……….-……….. 

……….-……….. ………..-………. ……….-……….. ……….-……….. ……….-……….. 

 

2.8.2.3 Przewidywany profil geologiczny projektowanego otworu 

Głębokość MD [m] Głębokość TVD GL [m] 

Litostratygrafia Chronostratygrafia Litologia 

Strop Spąg Strop Spąg 

0 ……0 0 …….0 

 
 

 

 

……0 …….00 ……0 ……..00   

…….00 ……..00 ……..00 ……..00   

 

2.8.3 Perforacje – wymagania techniczne 

2.8.3.1 Perforacja zostanie wykonana w warunkach overbalance lub underbalance  
w zależności od wybranej opcji (patrz ppkt. 2.8.1d). 

2.8.3.2 Parametry perforacji TCP i wykonywanej na kablu geofizycznym: 

a) gęstość strzałów: 20 strzałów/m; 

b) ładunki: DP 26g; 

c) długość pojedynczego perforowanego interwału: 30-110 m; 

d) fazowanie: 60°; 

2.8.3.3 Opcjonalnie z łącznikiem zrzutowym (patrz pkt. 2.3.4).Wykonanie perforacji      
powinno być poprzedzone pomiarem korelacyjnym GR-CCL, natomiast miejsce 
zapięcia korka powinno być zlokalizowane w oparciu o pomiar CCL. 

2.8.3.4 Wykonawca zobowiązany będzie również do zapewnienia przejściówek do 
połączenia zestawu perforatora z próbnikiem lub z zestawem wydobywczym. 



2.8.3.5 Wykonawca zostanie poinformowany przez zamawiającego minimalnie 6 dni 
przed planowanym terminem rozpoczęcia prac w celu wykonania zgłoszenia 
faktu wykonania perforacji do odpowiednich instytucji, natomiast minimalnie 2 dni 
przed mobilizacją sprzętu i personelu. 

2.8.3.6 Prace powinny być wykonane przez personel posiadający wymagane prawem 
uprawnienia oraz wiedzę i doświadczenie niezbędne do bezpiecznego i 
sprawnego wykonania powierzonych prac. Przy czym staż pracy inżyniera 
prowadzącego / kierownika pracy w terenie nie mniej niż 5 lat (przy pracach 
instrumentacyjnych na otworach naftowych). 

2.8.3.7 W ofercie powinien znaleźć się wykaz wykonanych przez Oferenta prac 
związanych z wykonywaniem perforacji z ostatniego roku kalendarzowego. 

2.8.3.8 Zgłoszenia do odpowiednich organów administracji państwowej planowanego 
zastosowania środków strzałowych w celu zapięcia mechanicznych korków 
wgłębnych oraz wykonania perforacji interwałów złożowych przewidzianych do 
opróbowania odwiertu leży po stronie Oferenta. 

2.8.4 Perforacje – warunki rozliczenia 

2.8.4.1 Ryczałtowy koszt mobilizacji serwisu obejmuje sprzęt, personel, paliwo oraz 
niezbędne materiały w okresie od momentu zlecenia wykonania serwisu do 
kompletnego montażu zapewniającego gotowość do wykonywania prac 
zatwierdzoną przez wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiającego. 

2.8.4.2  Ryczałtowy koszt demobilizacji serwisu obejmuje sprzęt, personel, paliwo oraz 
niezbędne materiały w okresie czasu od momentu zwolnienia serwisu przez 
Wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiającego do momentu powrotu na bazę 
wykonawcy. 

2.8.4.3  Przestój płatny oznacza okresy, w których Przedmioty Wykonawcy lub Personel 
Wykonawcy będą dostępne na żądanie Zamawiającego na potrzeby 
wykonywania Prac lecz z przyczyn zależnych od Zamawiającego praca nie 
będzie mogła być wykonywana. Dotyczy to zarówno przestoju planowanego jak i 
nieplanowanego. Przestój płatny obowiązuje również w przypadku zaistnienia siły 
wyższej na lokacji, gdzie wykonywane są prace. W czasie przestoju płatnego, 
wykonawcy przysługuje wynagrodzenie według stawki przestojowej 
wyszczególnionej w złożonej ofercie. Ilość czasu przestoju płatnego potwierdza 
Wyznaczony Przedstawiciel Zamawiającego. Ilość czasu przestoju płatnego 
powinna zostać wyszczególniona na końcowym protokole z serwisu podpisanego 
przez Wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela 
serwisu  
z zaokrągleniem do 1 godziny.  

2.8.4.4  Przestój niepłatny oznacza okresy, w których Przedmioty Wykonawcy lub 
Personel Wykonawcy nie będą dostępne na żądanie Zamawiającego na potrzeby 
wykonywania Prac z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym na skutek: 

a) naprawy, wymiany, przeglądu, konserwacji lub przywracania zdatności 

Przedmiotów Wykonawcy; 

b) działań prowadzonych w celu zlokalizowania i naprawy nieszczelności 

stwierdzonych podczas prób ciśnieniowych dotyczących Przedmiotów 

Wykonawcy; 

c) braków w Personelu Wykonawcy lub Przedmiotach Wykonawcy; 



d) zdarzenia lub stanu spowodowanego przez Wykonawcę, stanowiącego wypadek 

lub zagrożenie dotyczące bezpieczeństwa ludzi lub sprzętu, ochrony 

środowiska lub bezpiecznego prowadzenia działalności; 

e) działań prewencyjnych, naprawczych lub badawczych dotyczących wypadku lub 

zagrożenia spowodowanego przez Wykonawcę; 

f) braku możliwości zastosowania Przedmiotów Wykonawcy z powodu braku 

umiejętności Personelu Wykonawcy w tym zakresie; lub 

g) nakazu uniemożliwiającego Wykonawcy wykonywanie Prac, wydanego przez 

Organ Państwowy na skutek uchybienia Wykonawcy. 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za przestój niepłatny. 

 Ilość czasu przestoju niepłatnego potwierdza Wyznaczony Przedstawiciel 
Zamawiającego. Ilość czasu przestoju niepłatnego powinna zostać wyszczególniona na 
końcowym protokole z serwisu podpisanego przez Wyznaczonego Przedstawiciela 
Zamawiającego oraz przedstawiciela serwisu z zaokrągleniem do 1 godziny. 

2.8.4.5  Jeżeli wynagrodzenie ustalono według stawek dobowych / dziennych, niepełne 
doby będą rozliczane proporcjonalnie według liczby godzin,  
z zaokrągleniem do najbliższej pełnej godziny. W rozliczeniu godzinowym 
uwzględnia się stawki płatnego i niepłatnego przestoju.  

2.8.4.6  Nieproduktywny czas pracy rozumiany jest jako przestój niepłatny. Wykonawcy 
przysługuje 0 godzin płatnego nieproduktywnego czasu prac, dla danego 
projektu. 

2.8.4.7  Płatność za wykonany Serwis zostanie uiszczona jednorazowo po 
zrealizowaniu prac objętych daną Umową Wykonawczą na podstawie 
przestawionej faktury. Prace zostaną potwierdzone Protokołem z Serwisu i 
raportem z serwisu  podpisanym przez Wyznaczonego Przedstawiciela 
zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Faktura za prace będzie 
zgodna z w/w dokumentami. Wyżej wymienione dokumenty będą stanowiły 
załącznik do faktury. 

2.8.4.8 Czas pracy sprzętu oraz personelu liczony jest od faktycznej godziny 
rozpoczęcia pracy, a nie od godziny 00.00 do 24:00. Oznacza to iż w przypadku 
rozpoczęcia pracy/przestoju np.: o godz. 17.00, 24 godziny pracy / przestoju mija  
o godzinie 17.00 dnia następnego. 

2.8.4.9 Zakaz przenoszenia praw i obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca 
nie może przenieść całości lub części praw lub obowiązków wynikających z 
Umowy na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 

2.8.5 Perforacje – wymagany sprzęt 

2.8.5.1 W przypadku wyboru jego oferty, Oferent zapewni pełną dostępność 
oferowanego Personelu Wykonawcy oraz Przedmiotów Wykonawcy przez cały 
czas trwania wykonywania Serwisu.  

2.8.5.2 W przypadku niemożności zapewnienia zaoferowanego Personelu Wykonawcy 
oraz Przedmiotów Wykonawcy, zgodnie z ust. 2.8.5.1 oferent zaproponuje 



alternatywny Personel Wykonawcy oraz Przedmiotów Wykonawcy po 
wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego. 

2.8.5.3 Sprzęt będzie posiadał wszelkie wymagane prawem i dobrymi praktykami 
certyfikacje, i znajdować się w odpowiednim stanie technicznym, a certyfikaty 
oraz raporty inspekcyjne będą dostępne i do wglądu Przedstawiciela Inwestora w 
terenie. Wiek sprzętu i aparatury geofizycznej nie więcej niż 10 lat, wiek kabla 
geofizycznego nie więcej niż 4 lata. 

2.8.5.4 Wykonawca pokryje wszelkie koszty poniesione w związku z wymianą 
Przedmiotów Wykonawcy lub Personelu Wykonawcy, potrzebną w celu 
należytego wykonania Serwisu. 

2.8.5.5 Oferent zaoferuje dostarczenie zwiercalnych mechanicznych korków wgłębnych 
(Premium Bridge Plug) z usługą zapięcia w rurach 7” lub 9 5/8”. Wycena powinna 
być przygotowana w dwóch podwariantach zapięcia korków przy użyciu śluzy 
ciśnieniowej (jeżeli będzie taka możliwość) oraz bez śluzy dla Opcji 1.  

 

2.8.6 Perforacje – dokumenty i informacje wymagane do przesłania wraz z ofertą  

2.8.6.1 Potwierdzenie, że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje 
„Projekt techniczny prac strzałowych” oraz „ Dokumentację strzałową”, przedłoży 
i uzyska zatwierdzenie KRZ (Kierownika Ruchu Zakładu). Projekty powinny 
obejmować wykonanie perforacji oraz zapięcie korków izolujących.  

2.8.6.2 Ocenie podlegać będą tylko i wyłącznie kompletne oferty obejmujące całość 
wyspecyfikowanych prac. Oferenci, którzy złożą propozycję częściowej oferty nie 
będą uwzględnieni w postepowaniu przetargowym. 

2.8.6.3 Oferta powinna zawierać specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. 

 

 

2.9 Łaty 

2.9.1 Łaty – zakres prac 

Przedmiotem zapytania jest wykonanie usługi zapięcia tzw. „łat” w celu likwidacji 
interwałów w odwiercie ……………………………….-OU….. .  

Prace zostaną wykonane w ……… kwartale 20……  r. i będą obejmowały: 

a) wykonanie pomiarów korelacyjnych GR-CCL; 

b) wykonanie do dwóch tzw. „łat” rur okładzinowych (7” lub 9 5/8”) w likwidowanych 
interwałach złożowych; 

W zależności od konstrukcji otworu planowane jest wykonanie zapięcie łat ………. 
interwałów złożowych. Zakłada się, że łaty zostaną zapuszczone na kablu geofizycznym, 
a zapięcie zostanie wykonane w warunkach overbalance lub underbalance, 
………………………-OU…. .  

2.9.2 Łaty – założenia geologiczno – techniczne 



2.9.2.1 Planowana głębokość otworu: ………….. m TVD ±10%. Spodziewanym medium 
nasycającym jest …………………… . 

2.9.2.2 Projektowana konstrukcja (głębokości w TVD GL) 

 0 – …….0 m          18 5/8” kolumna wstępna, rury cementowane do wierzchu lub 
wbijane. 

 0 – …….00 m        13 3/8” kolumna prowadnikowa, rury cementowane do 
wierzchu. 

 0 – …….00 m          9 5/8” kolumna techniczna, rury cementowane na zakładkę 
do wierzchu. 

 0 – ……..00 m    7” kolumna eksploatacyjna, rury cementowane na 
zakładkę do wierzchu 

  

 Głębokość posadowienia poszczególnych kolumn może ulec zmianie. 

 Uwaga: Szczegółowa konstrukcja wraz głębokością zapuszczania 

poszczególnych kolumn rur okładzinowych oraz sposób zacementowania, 

zostaną podane w Planie Ruchu dla otworu …………………..-OU….. 

 

 

Projektowana konstrukcja otworu ……………………….-OU….. . 

Poziom 
zbiornikowy 

(głębokości w m) 

Porowatość 

(%) 

Przepuszczalność 

(mD) 

Gradient ciśnienia: 

złożowego 

(bar/10 m) 

szczelinowania 
(bar/10 m) 

0-………. <…………… <………….. ……….-……….. ……….-……….. 

……….-……….. ……….-……….. ……….-……….. ……….-……….. ……….-……….. 

……….-……….. ………..-………. ……….-……….. ……….-……….. ……….-……….. 

 

2.9.2.3 Przewidywany profil geologiczny projektowanego otworu 

Głębokość MD [m] Głębokość TVD GL [m] 

Litostratygrafia Chronostratygrafia Litologia 

Strop Spąg Strop Spąg 

0 ……0 0 …….0 

 
 

 

 

……0 …….00 ……0 ……..00   

…….00 ……..00 ……..00 ……..00   

 



 

2.9.4 Łaty – wymagania techniczne 

2.9.4.1 Łaty zostaną wykonane w warunkach overbalance lub underbalance w 
zależności od wybranej opcji (patrz ppkt. 2.8.1d). 

2.9.4.2 Miejsce zapięcia łat powinno być poprzedzone pomiarem korelacyjnym GR-
CCL, oraz doprecyzowane w oparciu o pomiar CCL. 

2.9.4.3 Wykonawca zobowiązany będzie również do zapewnienia dodatkowego sprzętu 
i oprzyrządowania potrzebnego do zapięcia łat w rurach 7” i 9 5/8”. 

2.9.4.4 Wykonawca zostanie poinformowany przez zamawiającego minimalnie 6 dni 
przed planowanym terminem rozpoczęcia prac w celu wykonania zgłoszenia 
faktu wykonania perforacji do odpowiednich instytucji, natomiast minimalnie 2 dni 
przed mobilizacją sprzętu i personelu. 

2.9.4.5 Prace powinny być wykonane przez personel posiadający wymagane prawem 
uprawnienia (dozory) oraz wiedzę i doświadczenie niezbędne do bezpiecznego i 
sprawnego wykonania powierzonych prac. Przy czym staż pracy inżyniera 
prowadzącego / kierownika pracy w terenie nie mniej niż 5 lat (przy pracach 
instrumentacyjnych na otworach naftowych). 

2.9.4.6 W ofercie powinien znaleźć się wykaz wykonanych przez Oferenta prac 
związanych z wykonywaniem perforacji z ostatniego roku kalendarzowego. 

2.9.4.7 Zgłoszenia do odpowiednich organów administracji państwowej planowanego 
zapięcia łat leży po stronie Oferenta. 

 

2.9.5 Łaty – warunki rozliczenia 

2.9.4.1 Ryczałtowy koszt mobilizacji serwisu obejmuje sprzęt, personel, paliwo oraz 
niezbędne materiały w okresie od momentu zlecenia wykonania serwisu do 
kompletnego montażu zapewniającego gotowość do wykonywania prac 
zatwierdzoną przez wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiającego. 

2.9.4.2 Ryczałtowy koszt demobilizacji serwisu obejmuje sprzęt, personel, paliwo oraz 
niezbędne materiały w okresie czasu od momentu zwolnienia serwisu przez 
Wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiającego do momentu powrotu na bazę 
wykonawcy. 

2.9.4.3 Przestój płatny oznacza okresy, w których Przedmioty Wykonawcy lub Personel 
Wykonawcy będą dostępne na żądanie Zamawiającego na potrzeby 
wykonywania Prac lecz z przyczyn zależnych od Zamawiającego praca nie 
będzie mogła być wykonywana. Dotyczy to zarówno przestoju planowanego jak i 
nieplanowanego. Przestój płatny obowiązuje również w przypadku zaistnienia siły 
wyższej na lokacji, gdzie wykonywane są prace. W czasie przestoju płatnego, 
wykonawcy przysługuje wynagrodzenie według stawki przestojowej 
wyszczególnionej w złożonej ofercie. Ilość czasu przestoju płatnego potwierdza 
Wyznaczony Przedstawiciel Zamawiającego. Ilość czasu przestoju płatnego 
powinna zostać wyszczególniona na końcowym protokole z serwisu podpisanego 
przez Wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela 
serwisu z zaokrągleniem do 1 godziny.  



2.9.4.4 Przestój niepłatny oznacza okresy, w których Przedmioty Wykonawcy lub 
Personel Wykonawcy nie będą dostępne na żądanie Zamawiającego na potrzeby 
wykonywania Prac z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym na skutek: 

a) naprawy, wymiany, przeglądu, konserwacji lub przywracania zdatności 

Przedmiotów Wykonawcy; 

b) działań prowadzonych w celu zlokalizowania i naprawy nieszczelności 

stwierdzonych podczas prób ciśnieniowych dotyczących Przedmiotów 

Wykonawcy; 

c) braków w Personelu Wykonawcy lub Przedmiotach Wykonawcy; 

d) zdarzenia lub stanu spowodowanego przez Wykonawcę, stanowiącego wypadek 

lub zagrożenie dotyczące bezpieczeństwa ludzi lub sprzętu, ochrony środowiska 

lub bezpiecznego prowadzenia działalności; 

e) działań prewencyjnych, naprawczych lub badawczych dotyczących wypadku lub 

zagrożenia spowodowanego przez Wykonawcę; 

f) braku możliwości zastosowania Przedmiotów Wykonawcy z powodu braku 

umiejętności Personelu Wykonawcy w tym zakresie; lub 

g) nakazu uniemożliwiającego Wykonawcy wykonywanie Prac, wydanego przez 

Organ Państwowy na skutek uchybienia Wykonawcy. 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za przestój niepłatny. 

 Ilość czasu przestoju niepłatnego potwierdza Wyznaczony Przedstawiciel 
Zamawiającego. Ilość czasu przestoju niepłatnego powinna zostać wyszczególniona na 
końcowym protokole z serwisu podpisanego przez Wyznaczonego Przedstawiciela 
Zamawiającego oraz przedstawiciela serwisu z zaokrągleniem do 1 godziny. 

2.9.4.5 Jeżeli wynagrodzenie ustalono według stawek dobowych / dziennych, niepełne 
doby będą rozliczane proporcjonalnie według liczby godzin,  
z zaokrągleniem do najbliższej pełnej godziny. W rozliczeniu godzinowym 
uwzględnia się stawki płatnego i niepłatnego przestoju.  

2.9.4.6 Nieproduktywny czas pracy rozumiany jest jako przestój niepłatny. Wykonawcy 
przysługuje 0 godzin płatnego nieproduktywnego czasu prac, dla danego 
projektu. 

2.9.4.7 Płatność za wykonany Serwis zostanie uiszczona jednorazowo po zrealizowaniu 
prac objętych daną Umową Wykonawczą na podstawie przestawionej faktury. 
Prace zostaną potwierdzone Protokołem z Serwisu i raportem z serwisu  
podpisanym przez Wyznaczonego Przedstawiciela zamawiającego oraz 
przedstawiciela Wykonawcy. Faktura za prace będzie zgodna z w/w 
dokumentami. Wyżej wymienione dokumenty będą stanowiły załącznik do 
faktury. 

2.9.4.8 Czas pracy sprzętu oraz personelu liczony jest od faktycznej godziny 
rozpoczęcia pracy, a nie od godziny 00.00 do 24:00. Oznacza to iż w przypadku 
rozpoczęcia pracy/przestoju np.: o godz. 17.00, 24 godziny pracy / przestoju mija 
o godzinie 17.00 dnia następnego. 

2.9.4.9 Zakaz przenoszenia praw i obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca 
nie może przenieść całości lub części praw lub obowiązków wynikających z 
Umowy na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. 



2.9.5 Łaty – wymagany sprzęt 

2.9.5.8 W przypadku wyboru jego oferty, Oferent zapewni pełną dostępność 
oferowanego Personelu Wykonawcy oraz Przedmiotów Wykonawcy przez cały 
czas trwania wykonywania Serwisu.  

2.9.5.9 W przypadku niemożności zapewnienia zaoferowanego Personelu Wykonawcy 
oraz Przedmiotów Wykonawcy, zgodnie z ust. 2.10.5.1 oferent zaproponuje 
alternatywny Personel Wykonawcy oraz Przedmiotów Wykonawcy po 
wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego. 

2.9.5.10 Sprzęt będzie posiadał wszelkie wymagane prawem i dobrymi praktykami 
certyfikacje, i znajdować się w odpowiednim stanie technicznym, a certyfikaty 
oraz raporty inspekcyjne będą dostępne i do wglądu Przedstawiciela Inwestora w 
terenie. Wiek sprzętu i aparatury geofizycznej nie więcej niż 10 lat, wiek kabla 
geofizycznego nie więcej niż 4 lata. 

2.9.5.11 Wykonawca pokryje wszelkie koszty poniesione w związku z wymianą 
Przedmiotów Wykonawcy lub Personelu Wykonawcy, potrzebną w celu 
należytego wykonania Serwisu. 

2.9.5.12 Oferent zaoferuje dostarczenie pełnego zestawu łat wraz z wyciągiem 
geofizycznym potrzebnym do zapuszczeniu zestawu łat.  

 

2.9.6 Łaty – dokumenty i informacje wymagane do przesłania wraz z ofertą  

2.9.6.8 Potwierdzenie, że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje 
„Projekt techniczny zapięcia łat”, przedłoży i uzyska zatwierdzenie KRZ 
(Kierownika Ruchu Zakładu). Projekty powinny obejmować wykonanie perforacji 
oraz zapięcie korków izolujących. 

2.9.6.9  Ocenie podlegać będą tylko i wyłącznie kompletne oferty obejmujące całość 

wyspecyfikowanych prac. Oferenci, którzy złożą propozycję częściowej oferty nie 

będą uwzględnieni w postepowaniu przetargowym. 

2.9.6.10 Oferta powinna zawierać specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


