KORPORACJA SPÓ¸EK

OD PROJEKTU DO WYKONAWSTWA

ORLEN Projekt S.A., 09-411 P∏ock, ul. Chemików 7a,
tel. (24) 365 36 18, 365 22 97, fax (24) 365 43 73, 365 43 90
e-mail: bpiri@orlenprojekt.pl, www.orlenprojekt.pl

Oferta ORLEN Projekt S.A.

obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego poczàwszy od
koncepcji poprzez poszczególne fazy projektowania, kompletacj´ dostaw, po realizacj´ i rozruch.

Projektujemy i budujemy dla przemys∏ów:

• petrochemicznego,
• rafineryjnego,
• chemicznego

i pokrewnych bran˝ przemys∏owych ∏àcznie z obiektami
kubaturowymi i infrastrukturalnymi.

Oferujemy:

• opracowania koncepcji (przedprojektowych, modernizacji i rozbudowy instalacji);
• projekty:

– procesowe,
– bazowe,
– budowlane (w celu uzyskania pozwolenia na budow´),
– techniczne
we wszystkich bran˝ach (technologicznej, pomiarów i automatyki, orurowania, budowlanej
i architektury, elektrycznej, instalacyjnej i ochrony Êrodowiska, konstrukcji i budowy aparatury);
• analizy, ekspertyzy i opinie techniczne;
• kompletacj´ dostaw;
• odbiory techniczne;
• realizacj´ inwestycji w uk∏adzie Generalnego Realizatora Inwestycji lub Generalnego Wykonawcy;
• nadzory autorskie i inwestorskie;
• bud˝etowanie i zarzàdzanie kosztami inwestycji.

PETRO EneroRem Sp. z o.o., 09-411 P∏ock, ul. Chemików 7
tel. (24) 365 88 94, fax (24) 365 34 84
e-mail:marketing@petroenergorem.com.pl, www.petroenergorem.com.pl

PETRO EnergoRem Sp. z o.o.

rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç 30.04.1999 roku. Powsta∏a na bazie
S∏u˝b Utrzymania Ruchu Elektrociep∏owni Petrochemii P∏ock S.A. Âwiadczy szeroki zakres us∏ug
w trzech podstawowych bran˝ach:

Bran˝a mechaniczna
Modernizacje i remonty kot∏ów parowych i wodnych, turbin parowych, kolumn, podgrzewaczy regeneracyjnych, wymienników i pomp (zasilajàcych, obiegowych, przewa∏owych),
stacji redukcyjno-sch∏adzajàcych. Regeneracja armatury spawanej i ko∏nierzowej, regeneracje i nastawy zaworów bezpieczeƒstwa, remonty armatury automatycznej. Monta˝
instalacji technologicznych, rurociàgów stalowych i PE. Monta˝ instalacji spr´˝onego
powietrza, tlenu i azotu. Monta˝ i remonty w´z∏ów cieplnych, sieci ciep∏owniczych oraz
instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Bran˝a automatyczna
Monta˝ i uruchomienie: obwodów pomiarowych i automatyki, aparatury rozdzielczej
i kontrolnej, instalacji zasilajàcych i sterujàcych. Uruchamienie systemów DCS. Monta˝
i serwisowanie uk∏adów klimatyzacji (SANYO, KLIMOR, YORK, DENCO). Monta˝ tras
Êwiat∏owodowych. Automatyka w´z∏ów cieplnych. Serwis aparatury fizykochemicznej
BRAN+LUEBBE.

Bran˝a elektryczna
Monta˝ i konserwacje: uk∏adów zabezpieczeƒ i blokad technologicznych, instalacji
zwyk∏ych i przeciwwybuchowych. Badania przeciwpora˝eniowe. Wykonywanie i monta˝
instalacji uziemniajàcych estakad, zbiorników sta∏ych, kolumn, kominów i budynków.
Przeprowadzenie testów zabezpieczeƒ elektrycznych rozdzielni NN, SN i WN. Badania
przeciwpora˝eniowe elektronarz´dzi zwyk∏ych i przeciwwybuchowych.
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PETRO WodKan Sp. z o.o., 09-411 P∏ock, ul. Chemików 7
Zarzàd – tel. (24) 365 43 54, 365 22 02, tel./fax (24) 365 32 16
e-mail: marek.kowalczyk@orlen.pl

PETRO WodKan Sp. z o.o.

funkcjonuje od 1999 r., kiedy to zosta∏a wy∏oniona ze struktur
Polskiego Koncernu Naftowego S.A. w P∏ocku.
Spó∏ka posiada wykwalifikowanà za∏og´, kadr´ technicznà oraz bogato wyposa˝ony, nowoczesny park maszynowy. Wysoka jakoÊç oraz fachowoÊç us∏ug wykonywanych przez naszych praowników zosta∏a potwierdzona Certyfikatem JakoÊci wydanym przez TÜV CERT stwierdzajàc zgodnoÊç
procedur stosowanych w naszej fimie z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000.

PETRO WodKan oferuje kompleksowe us∏ugi w zakresie:

• remontu ch∏odni wnetylatorowych;
• renowacji rurociàgów podziemnych

technologiami tradycyjnymi oraz bezodkrywkowymi:
metodà berstlining’u lub metodà relining’u;
• przewiertów oraz przecisków sterowanych i niesterowanych pod drogami, torami;
• inspekcji telewizyjnej: sieci wodociàgowych, kanalizacyjnych i gazowych;
• budowy nowych rurociàgów wodnych i kanalizacyjnych oraz czyszczenia i diagnostyki;
• chemicznego wspomagania procesów i energetyki:
– chemiczne czyszczenie zbiorników, instalacji i aparatów (z odzyskiem produktów
naftowych);
– chemiczne wspomaganie procesów rafineryjnych i petrochemicznych oraz spalanie ci´˝kich
olejów;
• budowy oczyszczalni Êcieków;
• remontów instalacji wentylacyjnych i w´z∏ów sanitarnych;
• remontów urzàdzeƒ wodno-Êciekowych, energetycznych, konstrukcji, maszyn wirujàcych,
budynków i budowli.

PROReM Sp. z o.o., 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8
tel. (14) 637 38 00, fax (14) 637 36 12
e-mail: prorem@prorem.com.pl, www.prorem.com.pl

PROReM Sp. z o.o.

wykonuje wszelkiego rodzaju remonty, modernizacje oraz monta˝ nowych
obiektów takich jak:
• instalacje przemys∏owe;
• ciàgi technologiczne;
• spr´˝arki, dmuchawy, pompy, wentylatory, turbiny ma∏ej mocy;
• m∏yny w´glowe rurowe i wentylatorowe w bran˝y chemicznej, energetycznej, maszynowej,
spo˝ywczej i innych.
Wykonujemy równie˝ remonty i regeneracje oraz nastawy zaworów bezpieczeƒstwa, potwierdzane
odbiorem Kontroli Technicznej Spó∏ki oraz Urz´du Dozoru Technicznego, remonty i regeneracje
armatury kwasoodpornej, ˝eliwnej, staliwnej i gumowanej, remonty, konserwacje sieci i urzàdzeƒ
gazu ziemnego oraz urzàdzeƒ oczyszczalni Êcieków.
Zajmujemy si´ wykonawstwem oraz naprawà zbiorników ciÊnieniowych i bezciÊnieniowych,
odemglaczy tarflenowych (demisterów) oraz wszelkiego rodzaju rurociàgów technologicznych do
mediów niebezpiecznych.
Dysponujemy sprz´tem i umiej´tnoÊciami do regeneracji d∏awików mechanicznych. Prowadzimy
remonty i wykonawstwo sieci wodociàgowej, kanalizacyjnej i ciep∏owniczej.
Pokrycia antykorozyjne wytwarzane przez nas przeznaczone sà do pracy w normalnych jak
i szczególnie agresywnych Êrodowiskach.
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Przedsi´biorstwo Us∏ugowe „EKOKAN” Sp. z o.o., 33-101 Tarnów, ul. E. Kwiatkowskiego 8
tel./fax (14) 637 45 98, 637 48 78, tel. (14) 637 49 83
e-mail: ekokan@poczta.onet.pl

Przedsi´biorstwo Us∏ugowe „EKOKAN” Sp. z o.o. z siedzibà w Tarnowie zosta∏o zarejestrowane w 1996 r.

Sepcjalizuje si´ w:

• wykonawstwie sieci i instalacji gazowych, wodociàgowych, kanalizacyjnych i technologicznych z materia∏ów: PCW, PE, polipropylen, ˝eliwo, stal, rury preizolowane;

• przepychach, przeciskach pod drogami, budynkami, instalacjami naziemnymi, torami,
rzekami od DN 100 do 2000 mm;

• bezodkrywkowych remontach sieci i rurociàgów technologicznych oraz wod-kan.;
• czyszczeniu kanalizacji od DN 100 do 2000 mm;
• badaniach technicznych – filmowaniu rurociàgów kanalizacyjnych, technologicznych
wraz z opisem technicznym;

• nietypowych, skomplikowanych pracach in˝ynieryjno-ziemnych;
• wykonawstwie szczelnych tac roz∏adunkowych dla materia∏ów niebezpiecznych dla Êrodowiska,
materia∏: PE oraz beton z pochodnymi poliuretanowymi;

• wykonawstwie sieci cieplnych z rur preizolowanych wraz z audytami energetycznymi.
Za∏o˝yciele i twórcy obecnego statusu firmy stawiajà na najnowsze technologie, najnowoczeÊniejsze
materia∏y, urzàdzenia oraz w∏aÊciwà organizacj´ pracy. RzetelnoÊç terminowoÊç, szybkoÊç realizacji
zadaƒ, a przede wszystkim wysoka jakoÊç Êwiadczonych us∏ug jest naczelnym atutem przedsi´biorstwa.
Po∏àczenie wiedzy fachowej, nowoczesnych technologii i najlepszych materia∏ów pozwala
przedsi´biorstwu na udzielenie wieloletnich gwarancji na wykonywanie przez siebie prace. Do
ka˝dego tematu podchodzi indywidualnie, ∏àczàc wysokiej jakoÊci wykonawstwo z doborem
procesu technologicznego dostosowanego do optymalnych potrzeb Inwestora. Dzi´ki wspó∏pracy
z oÊrodkami naukowymi firma korzysta z najnowszych osiàgni´ç w ró˝nych dziedzinach.
Przedsi´biorstwo Us∏ugowe „EKOKAN” Sp. z o.o. posiada certyfiakt jakoÊci ISO 9001:2000 oraz
dopuszczenia PGNiG do wykonywania prac.

Zak∏ad Wykonawstwa Remontów i Inwestycji Sp. z o.o., 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8
tel. (14) 637 34 05, fax (14) 633 16 18
e-mail:zwri@azoty.tarnow.pl

Zak∏ad Wykonawstwa Remontów i Inwestycji Sp. z o.o.

rozpoczà∏ swojà dzia∏alnoÊç
w 1952r. Wówczas przy Zak∏adach Azotowych utworzono SOWI, którego celem by∏a realizacja
g∏ównie nowych zadaƒ inwestycyjnych. SOWI by∏o samodzielnym podmiotem gospodarczym do
1977 roku, kiedy to w∏àczono go do Zak∏adów Azotowych i zmieniono nazw´ na ZWRiI.
Przemiany gospodacze w kraju na prze∏omie lat dziewi´çdziesiàtych si´gn´∏y równie˝
Zak∏adów Azotowych, które dokona∏y restrukturyzacji swoich s∏u˝b, w wyniku czego decyzjà
uchwa∏y Zarzàdu Zak∏adów Azotowych S.A. z dnia 02.11.1993 roku przekszta∏cono ZWRiI w spó∏k´
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià ze 100% udzia∏em Zak∏adów Azotowych S.A.

Zakres dzia∏alnoÊci:
• wykonawstwo i mota˝ konstrukcji stalowych;
• rurociàgi technologiczne oraz urzàdzenia ciÊnieniowe podlegajàce dyrektywie 97/23/WE;
• wykonawstwo i monta˝ rurociàgów przemys∏owych;
• budownictwo przemys∏owe;
• monta˝ specjalistycznych maszyn i urzàdzeƒ wraz z kompletacjà dostaw krajowych i zagranicznych;
• praca sprz´tem ci´˝kim – ˝urawie do 130t i wysokoÊci podnoszenia do 72 metrów.
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Projekt-Sk∏ad-Druk – Drukarnia AGPRESS – tel. (24) 2678 333

Posiada uprawnienia:
• produkcji, monta˝u i napraw stalowych konstrukcji spawanych klasy 1, 2, 3 w rozumieniu
normy PN-87/M-69008 nadane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach;
• Urz´du Dozoru Technicznego do wytwarzania – ZS, ST˚, ZCZ, naprawy i wytwarzania w zakresie monta˝u – KP, KW, ZS, ZT˚, ZCZ.

