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Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na podstawie

art. 70[1] - 70 [5]) Kodeksu Cywilnego oraz funkcjonujących w Bioenergy Project Sp. z o.o.

„Procedur w zakresie udzielania zamówień i zawierania umów współfinansowanych ze środków

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko".

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa dwóch jednostek kogeneracyjnych o mocy elektrycznej 999 kW każda z urządzeniami
dodatkowymi zgodnie z projektem.

Miejsce dostawy: Konopnica gmina Rawa Mazowiecka.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.09.2011 r.

II. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Oferent powinien dostarczyć dwie jednostki kogeneracyjne o mocy elektrycznej 999 kW
każda z urządzeniami dodatkowymi zgodnie z projektem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko

Bioenergy Project Sp. z o.o., ul. Rajska 4/23, 02-654 Warszawa
Adres do korespondencji: 99-400 Łowicz, ul. Pijarska l, tel. / fax: 046/837-03-87, e -maił: grzvb@bep.net.pl. www.bep.net.pl

NIP: 521-353-67-67, REGON: 141931634,, Kapitał zakładowy 100 000,00 PLN wpłacony w całości, Zarząd: Grzegorz Grzyb
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000333366



OPIS TECHNICZNY:
Dwa moduły kogeneracyjne, o mocy elektrycznej czynnej 999 kWe, zabudowane w specjalnym
kontenerze, wyposażone w urządzenia i układy pomocnicze.
Ciepło odzyskiwane poprzez:
- system chłodzenia silnika, dostarczając ciepłą wodę
- system chłodzenia spalin, dostarczając ciepłą wodę

OPIS DOSTAWY JEDNEGO MODUŁU KOGENERACYJNEGO (dostawa analogiczna
dla obu modułów)

1. DANE TECHNICZNE MODUŁU:
MOC ELEKTRYCZNA - 999 kW

Gaz napędowy kWh/Nm3 4,5

Dane przy obciążeniu %
BIOGAZ

100 75 50

Moc doprowadzona
Ilość gazu
Moc mechaniczna
Moc elektryczna
Moc termiczna do rozproszenia:
- Intercooler I - stopnia chłodzenia
- Intercooler II - stopnia chłodzenia
-olej
- woda chłodząca silnik
- ciepło promieniowania powierzchni
- ciepło pozostałe
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Wskaźnik zużycia gazu
Zużycie oleju
Sprawność elektryczna
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*) jako wartość orientacyjna dla doboru średnicy rur
Podstawowe wymiary i cigźary:
Długość
Szerokość
Wysokość
Ciężar - suchy
Ciężar z olejeni

mm
mm
mm
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kg

~ 5.700
- 1.700
-2.300
- 10.500
~ 11.000

Przyłączenia
Wlot i wylot wody ciepłej
Wylot gazów spalinowych
Gaz napędowy (do ścieżki gazowej)
Gaz napędowy (na module)
Spust wody ciepłej ISO 228
Spust kondensatu
Zawór bezpieczeństwa - woda chłodząca silnik ISO 228
Rura do uzupełniania oleju
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Rura do spuszczania oleju
Uzupełnianie wody chłodzącej silnik - wąż o średnicy
Woda chłodząca mieszankę : wlot / wylot 1 . stopień
Woda chłodząca mieszankę : wlot / wylot 2. stopień

mm
mm

DN/PN
DN/PN

28
13

80/10
65/10

Moce cieplne
Moc doprowadzona
Mieszanka
Olej
Woda chłodząca silnik
Gazy spalinowe łącznie
Gazy spalinowe przy schłodzeniu do 1 80 °C
Gazy spalinowe przy schłodzeniu do 1 00 °C
Ciepło promieniowania powierzchniowego
Ciepło pozostałe
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2. WYPOSAŻENIE MECHANICZNE

2.1 SPECJALNY KONTENER
Dostawa specjalnie zaprojektowanego kontenera przystosowanego do instalacji pracującej na wolnym
powietrzu, wykonany ze stali węglowej, z ramą do posadowienia silnika.
Cechy:

- ściany boczne i dach wykonane z cynkowanej galwanicznie blachy stalowej falistej.
- uchwyty do zaczepienia pod dźwig
- wymiary kontenera: 2,40 x 12,20 m.
- drzwi wejściowe do każdego pomieszczenia
- drzwi na długiej ścianie kontenera (2 szt.)
- drzwi do pomieszczenia generatora (l szt.)
- drzwi do pomieszczenia sterowni (l szt.)
- Ogranicznik otwarcia drzwi zewnętrznych
- Drzwi posiadają klamkę oraz zamek
- Nad każdymi drzwiami znajduje się daszek ochronny
- barierka bezpieczeństwa na dachu wykonana z prętów stalowych spawanych
- odpowiedniej wysokości metalowy schodki właściwie zabezpieczone i zamocowane
- Wszystkie dodatkowe elementy zewnętrzne (parapety, schodki itp.) są ocynkowane
- wanna olejowa
- Barierki bezpieczeństwa na dachu kontenera, wykonane ze stalowych prętów.

Dostawa i montaż l systemu klimatyzacji, odpowiednio dobranej do właściwego
przygotowania powietrza w sterowni.
Malowanie powierzchni zewnętrznych kontenera:
nr.Ol Warstwa podkładowa na powierzchni galwanizowanej
nr.Ol Warstwa chroniąca przed rdzą (farba epoksydowa)
nr.Ol Warstwa zielonej farby; emalia poliuretanowa

Malowanie powierzchni wewnętrznych kontenera:
nr.Ol Warstwa farby podkładowej



nr.Ol Powłoka zielonej farby emalii poliuretanowej na widocznych częściach.

2.2 SYSTEM WENTYLACJI W KONTENERZE

System wentylacji w kontenerze winna zawierać czerpnię powietrza do nadmuchu powietrza od
strony generatora, czerpnia usytuowana na dachu kontenera. System powinien zawierać również
wyrzutnię powietrza usytuowaną wewnątrz kontenera, po przeciwnej stronie. Wyposażenie:

• Specjalne ruszta na wlocie i wylocie powietrza z klapami dystansowymi lOOmm, ze
stali ocynkowanej, wraz z siatką przeciwko ptakom i gryzoniom

• Wymienny filtr powietrza
• System dźwiękochłonny wykonany ze stali ocynkowanej
• Śluza powietrzna, ze stali ocynkowanej, serwosterowalna (montowana po stronie

wylotu powietrza)
Łopatki wentylatorów odpowiednich rozmiarów i ilości.

2.3 IZOLACJA AKUSTYCZNA
Specjalne panele dźwiękochłonne na ścianach bocznych i dachu, wykonane z wełny skalnej,
pokrytej perforowaną blacha stalową, w celu utrzymania wymaganych parametrów emisji
hałasu.

2.4 ORUROWANIEI OPRZYRZĄDOWANIE
Obwody cieplne winny być podłączane do silnika poprzez odpowiednio dobrane rury bezszwowe,
zgrzewane liniowo, z wieszakami.
Dostawa i montaż urządzeń uzupełniających:

• Orurowanie pomiędzy obiegiem płaszcza wodnego i płytowym wymiennikiem ciepła
• Orurowanie pomiędzy płytowym wymiennikiem ciepła i wymiennikiem ciepła

spaliny/woda
• Orurowanie pomiędzy obiegiem płaszcza wodnego silnika a chłodnicą

wentylatorową awaryjną
• Orurowanie pomiędzy chłodnica mieszanki II stopnia (obieg niskotemperaturowy) a

chłodnicą wentylatorową
• Pompy obiegowe, zbiornik wyrównawczy i oprzyrządowanie do obwodów nisko i

wysokotemperaturowego.
• Powyższe instalacje rurowe winny być odpowiednio zaizolowane przy zastosowaniu

wełny skalnej o odpowiedniej gęstości i grubości, izolacja zewnętrzna pokryta
dodatkowo blachą aluminiową. Obwody służące do rozpraszania ciepła nie będą
zaizolowane.

2.5 SYSTEM ZASILANIA BIOGAZEM
Dostawa i montaż następujących elementów i ich podłączenia:

• Ręczny zawór - włącz/wyłącz;
• Servo-regulowany zawór do awaryjnego odcięcia zasilania;
• Orurowanie do zasilania gazem; od ściany kontenera do ścieżki gazowej,

wyposażone w mocowania podtrzymujące.
• Ścieżka gazowa silnika

2.6 ODPROWADZANIE SPALIN



2.6.1 POŁĄCZENIA

Odpowiedniej wielkości przewód spalinowy ze stali nierdzewnej łączący silnik z urządzeniami
zainstalowanymi wzdłuż linii spalin:

• Tłumik
• Wymiennik ciepła spaliny/woda z bypass'em
• Komin

Wymagane połączenia kompensacyjne wliczone w zakres dostawy

2.6.2 BYPASS NA WYMIENNIKU CIEPŁA SPALINY / WODA

Dostawa i montaż bypass'u na wymienniku ciepła spaliny/woda, wykonany ze stali nierdzewnej typ
AISI304. Wymagane połączenia kompensacyjne winny być wliczone w zakres dostawy.
Instalacja odprowadzenia kondensatu wykonana z przewodów zgrzewanych liniowo. Punkt
końcowy instalacji na ścianie kontenera. Odbiór kondensatu będzie następował bezpośrednio do
lokalnej instalacji odwadniającej na koszt klienta.

2.6.3 KLAPA BYPASSU
Dostawa i montaż zaworu zasuwowego 3-drogowego, serwosterowalnego, modulowana regulacja

2.6.4 ODPROWADZENIE KONDENSATU
Instalacja odprowadzenia kondensatu winna być wykonana z przewodów zgrzewanych liniowo.
Punkt końcowy instalacji na ścianie kontenera. Odbiór kondensatu będzie następował bezpośrednio do
lokalnej instalacji odwadniającej.

2.6.5 KOMIN
Dostawa i instalacja komina spalinowego, odpowiednich wymiarów, wykonanego ze stali
nierdzewnej. Komin pionowy z zakończeniem w kształcie ściętego stożka. Punkt pobierania
próbek gazów spalinowych winien być dostarczany.

2.6.6 IZOLACJA PZREWODÓW SPALINOWYCH
Izolacja elementów zainstalowanych wzdłuż przewodu spalinowego, wykonana w włókien
ceramicznych i waty skalnej o odpowiedniej gęstości i grubości, izolacja zewnętrzna pokryta
dodatkowo blachą aluminiową.

2.7 KONSTRUKCJE WSPORCZE KOTWIĄCE
Prace obejmujące dostawę, instalacje i montaż wszystkich wymaganych wsporników i elementów
kotwiących, w celu umiejscowienia urządzeń na dachu kontenera. Te elementy winny wykonane z
odpowiednio dobranych stalowych kształtowników, spawanych i galwanizowanych na gorąco
(galwanizowanie ogniowe).

3. STEROWANIE
3. l POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Połączenia elektryczne wewnątrz kontenera winny być wykonane z elastycznych ognioodpornych
przewodów ( zgodnie z CEI 20-22 II). Połączenia pomiędzy szafą elektryczną, szafą urządzeń
pomocniczych oraz szafą wyłącznika generatorowego.
Kable sygnałowe winny być zainstalowane w celu zapewnienia połączenia pomiędzy szafą

sterowniczą, a urządzeniami pomocniczymi na instalacji. Kable elektroenergetyczne winny być
oddzielone od kabli sygnałowych. Kontener winien być wyposażony o system oświetlenia, tak
żeby zapewnić operatywność podczas normalnej pracy urządzenia. Dodatkowo kontener winien
być wyposażony w system oświetlenia awaryjnego.
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3.2 SZAFA STEROWNICZA
Dostarczenie i ustawienie sterownika PLC, wyposażony w automatyczny systemem kontroli dla
urządzeń pomocniczych. Sterownik w standardowej konfiguracji kontroluje ogólne funkcje instalacji
kogeneracyjnej, oraz kontroluje parametry krajowej sieci elektroenergetycznej. Sterowniki PLC
powinny być w stanie zdobyć wszystkie dane z silnika, zarówno analogowe jak i cyfrowe.
Powinny kontrolować i zarządzać systemami pomocniczymi. Dane odnoszące się do głównych
systemów bezpieczeństwa winny być zarządzane z wbudowanego konstrukcyjnie układu sterowania.
Przy udziale sterowników PLC winno być możliwe uzyskanie wszelkiej kontroli i uzyskanie
parametrów pracy bezpośrednio i od razu. Główne informację i parametry możliwe do uzyskania w
systemie monitoringu:

• Stan wyłącznika generatora
• Temperatura wody chłodzącej silnik
• Ciśnienie wody chłodzącej
• Temperatura oleju
• Ciśnienie oleju
• Średnia temperatura gazów spalinowych w cylindrze
• Temperatura wody powrotnej
• Prędkość silnika
• Wskaźnik mocy generatora
• Częstotliwość pracy generatora
• Moc czynna
• Moc bierna
• Moc pozorna

Powyższe parametry winny być przetworzone, wyświetlone i zgłoszone przez system
monitorujący. System monitorujący powinien pozwalać na ustawienie parametrów pracy i uzyskanie
danych do wyświetlenia. System powinien być wyposażony w:

• Automatyczny system synchronizacji zwrotnej dla pracy równoległej

System wentylacji i system odprowadzania spalin (system wentylatorowy) winny być wyposażone w
sterowniki pozwalające na zmianę prędkości wentylatorów, w celu zapewnienia maksymalnej
oszczędności energii podczas pracy.

3.3 SYSTEM WYKRYWANIA POŻARU I GAZU
System wykrywania pożaru i gazu winien być odpowiedni aby objąć wszystkie urządzenia w
strefie silnika. Detektor gazu winien być ulokowany wewnątrz kontenera.

3.4 SZAFA WYŁĄCZNIKA GENERATOROWEGO
Dostawa i ustawienie w kontenerze szafy wyłącznika generatorowego wykonanej z metalu,
wyposażonej w:

• l wyłącznik zwarciowy SACE, kompletny z: wyzwalaczem elektronicznym,
napędem silnikowym, cewką wyzwalającą, cewką załączającą, wyzwalaczem

• Układ pomiarowy
Generator i szafa wyłącznika generatorowego powinny być połączone odpowiednimi kablami.

3.5 SYSTEM WIZUALIZACJI I MONITORINGU



Dostawa powinna obejmować system monitoringu.
Sygnały powinny być dostarczane przez kontroler PLC, sprzężony z systemem SCADA w celu
monitorowania, wizualizacji i zawiadamiania o stanie całej instalacji. System powinien składać się z:

• Komputer PC desktop
• Pakiet oprogramowania do monitoringu
• Modem
• Port komunikacyjny do komunikacji poprzez łącze telekomunikacyjne
• Jednofazowe zasilanie bezprzerwowe (UPS)

Dostawa powinna zawierać oprogramowanie dla różnych systemów kontroli instalacji. Układ
instalacji powinien być przedstawiony graficznie w formacie imitującym projekt instalacji( rurociągi i
schematy oprzyrządowania). Układ ekranu zostanie zaprojektowany w celu optymalizacji
wydajności wyświetlania danych

4. POMOCNICZE URZĄ DZENIA MECHANICZNE
4.1 SYSTEM CHŁODZENIA MIESZANKI 2-GO STOPNIA

Dostawa i montaż następujących elementów wyposażenia:

Naczynie wyrównawcze i oprzyrządowanie;
Zawór kontrolny trój drogo wy;
Pompa obiegowa

Pompa obiegowa winna być wyposażona w zawór zasuwowy, manometr i termometr.

4.2 PŁASZCZ WODNY OBIEGU CHŁODZENIA SILNIKA
Dostawa i montaż następujących elementów wyposażenia:

• Naczynie wyrównawcze i wyposażenie bezpieczeństwa zgodnie ze stosownymi
przepisami ISPELS.

• Zawór kontrolny trój drogo wy;

43 CHŁODNICA WENTYLATORA MIESZANKI H - STOPNIA
Chłodnica wentylatorowa winna być usytuowana na dachu kontenera. Powinna być
wyposażona w wentylatory elektryczne zabudowane w stalowej ramie galwanizowanej, miedziane
rurki, aluminiowe żeberka.

4.4 CHŁODNICA AWARYJNA
Chłodnica stołowa wentylatorowa powinna być zlokalizowana na dachu kontenera. Powinna być
wyposażona w wentylatory elektryczne zabudowane w stalowej ramie galwanizowanej, miedziane
rurki, aluminiowe żeberka.

4.5 TŁUMIK
Dostawa i montaż tłumika w celu zredukowania emisji hałasu spalin. Powinien być wykonany jako
stalowy wodoodporny spawany cylinder pokryty płaszczem ze stali nierdzewnej, o odpowiednich
wymiarach w celu uzyskania wymaganych parametrów emisji hałasu.

4.6 PŁYTOWY SEPARUJĄCY WYMIENNIK CIEPŁA
Wymiennik separujący płytowy powinien być zainstalowany w układzie odzysku ciepła.

4.7 SERWOSTEROWALNY ZAWÓR BIOGAZU



Dostawa i montaż serwosterowalnego zaworu bezpieczeństwa (odcinającego), przeciwwybuchowymi^

4.8 WYMIENNIK CIEPŁA SPALINY / WODA
Dostawa i montaż wymiennika ciepła spaliny / woda do produkcji ciepłej wody 95 "C.
Powinien być to wymiennik typu cylindrycznego, położony horyzontalnie (poziomo), na zewnątrz

zaizolowany wełną mineralną i włóknami ceramicznymi, odpowiedniej gęstości i grubości zarówno
dla uzyskania zakładanej efektywności oraz z punktu widzenia bezpieczeństwa obsługi.

Kocioł wodny powinien być następującej konstrukcji:
- Ściany sitowe o dużej grubości
- Rurki montowane do ścian sitowych ciśnieniowe
- Komora z możliwością otwarcia
- Wymagane zawory i aparatura kontrolna

Wstępne dane:
Przepływ masowy spalin mokrych 5.312 kg/h
Temperatura spalin przy obciążeniu 100% 457 °C
Spaliny schłodzone do temperatury 200 °C
Moc kotła wodnego 413 kW

4.9 AUTOMATYCZNY SYSTEM UZUPEŁNIANIA OLEJU SMAROWEGO
Automatyczny system uzupełniania oleju smarnego. Usytuowany wewnątrz kontenera i powinien
obejmować dostawę i montaż zbiornika na olej świeży ( 3001 ), kompletny system z
oprzyrządowaniem, zaworami, pompami i orurowaniem.

5. UKŁAD PRZYGOTOWANIA BIOGAZU

Dostawa i montaż na zewnątrz kontenera, układu zasilania i przygotowania biogazu

5.1 SPECJALNA PODSTAWA
Specjalna podstawa dla urządzenia, wykonana ze stali węglowej, spawana, łączona śrubami i
ocynkowana.

5.2 FILTR BIOGAZU
Dostawa i montaż (przed sprężarką biogazu) wstępnego układu filtracji z wymiennym wkładem
filtru, w obudowie stalowej zgodnie z AISI 304. Obudowa winna być kompletna z układem
odprowadzenia kondensatu.

5.3 BIOGAZ BLOWER
Dostawa i montaż sprężarki biogazu, napędzana silnikiem elektrycznym, odpowiednio
zwymiarowana dla każdego z modułów.
Zakres dostawy obejmuje połączenia z układem przygotowania biogazu.

5.4 BIOGAS DEHUMIDIFICATION SYSTEM
Dostawa układu osuszania biogazu odpowiednio dobranego do całości instalacji, składającego
się z:

> Zamontowanego rurowego wymiennika ciepła, niskociśnieniowego, chłodzonego
wodą.

> Łapacz kondensatu wykonany ze stali nierdzewnej
> 2 (dwa) układy automatycznego odprowadzania kondensatu



> Chłodziarka

Dostawa również:

• Urządzenia pomocnicze: układ pomiarowy temperatury na wejściu/wyjściu dla
wymiennika ciepła

• Połączenia hydrauliczne dla opisanego wyposażenia
• Połączenia rurowe do kontenera

6. DOKUMENTACJA

Należy wykonać zgodnie z odpowiednimi regulacjami dokumentację zawierającą technologię
budowy maszyny, rysunki i dokumentację techniczną,. Po zakończeniu prac, należy dostarczyć
następującą dokumentację:

- Rysunek powykonawczy
- Instrukcj a obsługi i konserwacj i
- Deklaracja zgodności CE
- Szczegółowe schematy P&ID
- Dokumentację techniczną dostarczonych i zainstalowanych urządzeń

W ramach rysunków i schematów układów elektrycznych wykonywanych prac
budowlanych, należy dostarczyć wskazówki dotyczące prac ziemnych, wykopów i
orurowania.
Po zakończeniu prac, w zakresie rysunków powykonawczych, Oferent dostarczy :

> Zaktualizowane rysunki
> Schematy jednokreskowe instalacji elektrycznej NN
> Dokumentacj ę techniczną zainstalowanych urządzeń
> Końcowy protokół techniczny

Klasyfikację obszarów niebezpiecznych określonych przez wymagania IEC 31-30.

7. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI
Przekazanie do eksploatacji instalacji obejmuje test systemów kontrolnych. Zostaną przeprowadzone
testy pod obciążeniem, oraz kontrola połączeń sygnałowych. "Zimny" test, testy systemów
alarmowych, pierwsze napełnienie instalacji będzie wykonane .

8. TRANSPORT, ROZŁADUNEK, MONTAŻ NA MIEJSCU DOSTAWY

Koszty transportu, rozładunku i montażu dostarczonych elementów na miejsce dostawy ponosi Oferent.
Koszty montaż zakresu dostawy na miejscu instalacji, połączenia elektryczne, hydrauliczne i
mechaniczne oraz urządzeń pomocniczych ponosi Oferent.

Odpowiedzialność za wady
ZLECENIOBIORCA przekazuje ZLECENIODAWCY instalację wolną od wad prawnych i rzeczowych.
Usługi ZLECENIOBIORCY i jego podwykonawców i dostawców muszą być w momencie odbioru wolne
od wad, wykazywać ustalone właściwości oraz odpowiadać uznanym regułom technicznym.
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III. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE
ZDROWIA

Przystępując do realizacji wszystkich robót pracownicy muszą być przeszkoleni w formie
instruktażu dokonanego przez kierownika budowy o zagrożeniach na budowie jak również o
przestrzeganiu przepisów BHP w czasie trwania robót, aż do ich zakończenia.
Instruktaż musi być potwierdzony podpisami pracowników.

IV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

- Gwarancje bankowe lub równoważne na zaliczki

- Poręczenie realizacji kontraktu w wysokości min. 15% całkowitej wartości

V. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji umowy podwykonawcom.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z

realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, oraz

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

2. Wykonawcami mogą być podmioty polskie oraz podmioty zagraniczne.

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI

1. Postępowanie prowadzi się w formie pisemnej.

2. Jeżeli w postępowaniu strony porozumiewają się w formie innej niż pisemna, treść przekazanej

informacji musi niezwłocznie zostać potwierdzona na piśmie.

3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować

pisemnie na adres biura zarządu Zamawiającego.

4. Informacje będą przekazywane Wykonawcą w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku o ich

udostępnienie.
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5. Zamawiający odpowie na wszelkie wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Szczegółowych

warunków przetargu nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

Pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do bezpośredniego porozumiewania się z

wykonawcami są:

Grzegorz Grzyb tel: 0600-975-776 e-mail: grzyb@bep.net.pl

Marta Łukawska tel. 0608-070-266 e-mail: lukawska@bep.net.pl

IX. SPOSÓB ZŁOŻENIA I PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości złożenia

oferty wariantowej.

2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą.

3. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Oferta powinna zawierać co najmniej:

a. nazwę i adres oferenta,

b. opis nawiązujący do parametrów przedmiotu zamówienia wyszczególnionych w

niniejszym zaproszeniu do składania ofert, a także sposób realizacji przedmiotu

zamówienia,

c. całkowitą wartość oferty tj. całkowitą ryczałtową cenę za wykonanie przedmiotu

zamówienia (netto oraz brutto).

d. warunki gwarancji

4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty lub kserokopie tych dokumentów

poświadczone za zgodność z oryginałem poświadczone przez osoby upoważnione wskazujące na

spełnienie warunków uczestnictwa:

a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej

lub w przypadku podmiotów zagranicznych inny równoważny dokument.

b. Zaświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej.

c. Informacje z banku wykonawcy o posiadaniu środków finansowych lub zdolności

kredytowej umożliwiającej wykonanie zamówienia lub deklaracje takiej zdolności.

d. Listę referencyjną potwierdzają doświadczenie w należytym wykonaniu podobnego

zamówienia.

e. Oświadczenie dotyczące wypadkowości w ciągu ostatnich trzech lat w firmie Wykonawcy
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f. Formularz ofertowy Zamawiającego stanowiący Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu

5. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym

otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie

musi zostać opatrzone napisem:" PRZETARG - Dostawa jednostek kogeneracyjnych -

LOS III C", oraz pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu, lub

znakami umożliwiającymi zidentyfikowanie oferentów.

6. Cena oferty musi obejmować wszystkie należności, związane z wykonaniem umowy, do

których poniesienia zobowiązany będzie Zamawiający, w tym należne cła, podatki i transport.

7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, niemieckim lub angielskim w sposób trwały. W

przypadku oferty w języku innym niż polski, Zleceniodawca przetłumaczy ofertę przez tłumacza

przysięgłego.

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złożoną ofertę tylko przed

upływem terminu j ej złożenia.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w biurze zarządu zamawiającego w godz.: 08.00 - 15.00 w dni

powszechne lub listownie

2. Termin składania ofert upływa w dniu 06.06.2011 r. godz. 15.00 za termin złożenia oferty

przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do zamawiającego.

3. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie określonym w pkt. 2. zostaną zwrócone

bez otwierania.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy będą związani ofertą przez co najmniej 10 miesięcy, licząc od terminu złożenia ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość (za zgodą wykonawcy) przedłużenia, o kolejny

oznaczony okres, terminu związania ofertą.

XII. TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.06.2011 r. w biurze zarządu zamawiającego o godz. 11:00

XIII. TRYB OCENY OFERT I ZASADY WYKLUCZENIA
WYKONAWCY

1. Oceny ofert dokona komisja, wyznaczona przez zamawiającego.
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2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez

wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

3. Zamawiający wykluczy:

a. wykonawców, jeżeli nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

punkcie VI

b. oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy;

c. oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIV. WYBÓR OFERTY
1. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wymagania określone w niniejszych warunkach

przetargu i zostanie uznana za najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny punktowe ofert

określonych w pkt. 2-4

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

cena - znaczenie - C

3. Po sprawdzeniu zgodności proponowanego rozwiązania z podanymi wymaganiami

technicznymi Zamawiający oceni korzystność oferty

4. Wartość punktowa poszczególnych kryteriów oceny ofert wyliczana będzie według zasad:

Cena oferty

^min
C = x 100

C0

Co - cena w ofercie badanej

Cmin - najniższa cena spośród złożonych

100 - znaczenie kryterium

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taką samą ocenę punktową zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te

oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego dodatkowych ofert

cenowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane

w złożonych ofertach.

7. Zamawiający nie wybierze oferty, jeżeli:

a. oferta nie podlega przyjęciu;

b. treść oferty nie odpowiada treści warunków przetargu;
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c. Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści oferty w terminie wyznaczonym

przez zamawiającego;

d. Wykonawca złożył w ofercie nieprawdziwe oświadczenia lub przedstawił nieprawdziwe

informacje mające wpływ na wybór oferty;

e. oferta nie jest najkorzystniejsza w świetle kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. 2-4.

f. oferta złożona została przez wykonawcę, który złożył więcej niż jedną ofertę w

postępowaniu,

g. oferta dodatkowa będzie zawierać cenę wyższą niż zaoferowana w złożonej ofercie;

h. cena oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia;

i. oferta zawiera zastrzeżenie jej zmiany lub uzupełnienia;

8. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców niezwłocznie e-mailem po

ogłoszeniu wyników oraz dodatkowo na piśmie w terminie nie później niż 20 dni po

ogłoszeniu wyników , którzy złożyli oferty w postępowaniu.

9. Zamawiający zawiadomi na piśmie wykonawcę o nie wybraniu jego oferty.

10. W przypadku, gdy w przetargu zostanie złożona tylko jedna oferta odpowiadająca treści

warunków przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy zamawiający przeprowadzi

negocjacje w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.

11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy, w terminie

wyznaczonym przez zamawiającego, zostanie wybrana oferta następna w kolejności po

najkorzystniejszej, bez przeprowadzania ponownej jej oceny, chyba że zamawiający

zdecyduj e inaczej.

12. Zamawiający zamknie postępowanie, jeżeli:

a. nie złożono żadnej oferty podlegającej wybraniu;

b. Zamawiający odwołał ogłoszenie i warunki składania ofert;

c. Zamawiający nie wybrał żadnej oferty;

d. postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem warunków składania ofert, mającym

wpływ na wybór oferty;

e. umowa może być nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13. O zamknięciu postępowania Zamawiający zawiadomi na piśmie, podając uzasadnienie,

równocześnie do wszystkich oferentów.

14. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

14



XV. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania umowy w

terminie 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

2. Stawienie się do podpisania umowy przez Wykonawcę w sposób lub w osobach innych niż

wynika to z przedstawionych dokumentów lub bez właściwego pełnomocnictwa, uniemożliwi

podpisanie umowy w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający uzna takie

działanie za uchylanie się przez wykonawcę od podpisania umowy.

3. W treści umowy będą umieszczone wszystkie wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji i w

projekcie budowlanym.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przed upływem terminu złożenia ofert zamawiający zastrzega, że ogłoszenie oraz warunki

przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

2. W prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.
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