
Łowicz, dnia 23.07.2010 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU - Budowa hali
rozładunkowej w konstrukcji stalowej - LOS I.

ZAMAWIAJĄCY;
Firma Bioenergy Project Sp. z o.o.

Ul. Rajska 4/23

02-654 Warszawa

Adres do korespondencji:

Ul. Pijarska l

99-400 Łowicz

Tel. /Fax. +48 046 837 03 87 e-mail: snyb(a)JbeiJ.neLpl

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".

L PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Budowa hali rozładunkowej w konstrukcji stalowej w lekkiej obudowie o następujących
wymiarach:
- długość - 33,83 m
- szerokość - 26,13 m
-wysokość 12,51 - 14,53 m
- powierzchnia użytkowa - 800 m
- powierzchnia zabudowy - 884 m
-kubatura-l 0.200 m3

W obiekcie nie przewiduje się pracy stałej lecz dorywczą do 4 godzin dziennie.
Obiekt nieogrzewany, wyposażony w instalację elektryczną.
Budynek wyposażony w wentylację grawitacyjną- 6 wywietrzników 9 315 oraz instalację
odgromową.

Miejsce budowy: Konopnica gmina Rawa Mazowiecka.

Termin realizacji zamówienia - Maj 2011 r.

l



II. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Oferent powinien kompletnie wybudować halę rozładunkową w konstrukcji stalowej, w
lekkiej obudowie zgodnie z projektem budowlanym, oraz opisami technicznymi, rysunkami
wykonawczymi (będącymi do dyspozycji Oferenta) oraz obowiązującym polskim Prawem
Budowlanym.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I INNYCH ELEMENTÓW HALI

1. Konstrukcja stalowa

Rama główna jednonawowa z ryglem dwuspadkowym. Słupy skrajne górą sztywno
połączone z ryglem i dołem przegubowo oparte na fundamentach. Słupy ścian szczytowych
przegubowo połączone z ryglem i przegubowo oparte na fundamentach.
Tężniki połaciowe z prętów wiotkich typu X gładkich o średnicy 25 mm i ścienne typu X z
rur ROI 14x10.
Ramy nośne z kształtowników walcowanych: I600PE.
Płatwie 5-przęsłowe z zetowników zimnogiętnych Z-250.
Rygle ścienne na poziomie słupów zewnętrznych jako 5-przęsłowe z zetowników
zimnogiętnych Z-200.
Stężenia pionowe rozmieszczone w płaszczyźnie ścian zewnętrznych w
układzie X jako pręty ukośne łączące pasy słupów zewnętrznych.

Wytyczne wykonania i montażu

Klasę konstrukcji spawanej określono jako 2. Dobór gatunków elektrod wg „ Ogólnej
instrukcji technologicznej spawania i kontroli jakości złączy spawanych w konstrukcjach
stalowych i żelbetowych w budownictwie przemysłowym „ - wydanej przez Spawalniczy
Ośrodek Budownictwa w Warszawie. Odbiór wykonanych elementów zgodnie z zaleceniami

normy PN-B-06200
„ Konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru ,wymagania podstawowe „.
Zaleca się wykonać montaż próbny ram.
Ościeże wokół otworów okiennych, drzwiowych czy bram w częściach halowych budynku z
rur kwadratowych RK 100 x 100 x 4mm.
Obudowa dachu i ścian z blach fałdowych powlekanych TR- 55/750-243 gr. 0,56mm.
Połączenia elementów do konstrukcji stalowej systemowe. Kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem. Dopuszcza się obudowę hali z płyt warstwowych (należy zaproponować).
Fundamenty pod maszyny i urządzenia zaprojektowane będą na etapie projektu
wykonawczego po wyborze typów i producentów przez Inwestora.
Posadzka systemowa, przemysłowa o nośności min. 2000 kg/m2 gładka, nie powodująca
poślizgu i pylenia. Np. płyta betonowa z betonu B 25 o grubości 20cm zbrojona włóknami
stalowymi typu Dramix RC65/60 w ilości 20kg/m3. Szczeliny dylatacyjne wypełnione
elastycznym materiałem uszczelniającym.
- izolacja pozioma z 2 warstw papy na lepiku lub papy termozgrzewalnej
- podbudowa z betonu B10 gr. l O cm
- podsypka piaskowa gr. 20 cm zagęszczona do wskaźnika Is = 1.0
Podsypkę (podbudowę) wy stepującą pod posadzkami należy wykonać z gruntu
piaszczystego. Grunt przeznaczony do wbudowania powinien być przebadany w aparacie
Proctora. Wilgotność zagęszczanego gruntu około 8 -10%.



Zaprojektować pasma świetlne po obu stronach kalenicy, łukowe Firmy ICOPAL S.A lub
równoważny ( w miarę posiadanych środków z klapami przewietrzającymi według załączonego
wykazu). Wypełnienie z poliwęglanu komorowego gr. 16 mm w kolorze białym (
przezroczystym ). Cokoły świetlików posadowić na płatwiach dachowych. Wysokość cokołu 40
cm ponad pokryciem dachu.
Rynny i rury spustowe O125mm z PCV firmy Marley, Plastmo itp.
Cokół o wysokości 1O cm.
Z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorach odpowiadających obudowie z blach
fałdowych gr. 0,56 mm w wykonaniu indywidualnym.
Wentylację grawitacyjną zapewniono wywietrznikami dachowymi 0 160 wg. projektu
instalacyjnego.

2. Fundamenty i inne elementy betonowe

Wykopy pod fundamenty środkowe wykonać jako punktowe natomiast pod ścianę oporową
jako liniowe. W przypadku -wystąpienia w poziomie posadowienia i 50 cm poniżej
gruntów w stanie miękkoplastycznym grunty te należy wymienić na nasyp kontrolowany
lub chudy beton a w przypadku wystąpienia gruntów piaszczystych nie zagęszczonych
należy je dogęścić. Zaleca się odbiór geotechniczny wykopów.
Posadowienie słupów ram stalowych przewidziano na stopach fundamentowych o
wymiarach:

-SF1 210x310cm,h=1.00m
Stopy fundamentowe jako żelbetowe wylewane na mokro z betonu B35, zbrojonego
krzyżowo dołem i górą prętami #12 ze stali AIIIN zgodnie z częścią rysunkową
opracowania. Głębokość posadowienia założono na poziomie - l,45m .p.p.pos.
Projektowana rzędna posadowienia 139,40 m n.p.m. Pod stopami chudy beton B 10 grubości
10 cm

-SF2 210x210,h=0,40m
Stopy fundamentowe jako żelbetowe wylewane na mokro z betonu B35, zbrojonego
krzyżowo dołem i górą prętami #8 ze stali AIIIN zgodnie z częścią rysunkową
opracowania. Głębokość posadowienia założono na poziomie - l,45m .p.p.pos.
Projektowana rzędna posadowienia 139,40 m n.p.m. Pod stopami chudy beton B10
grubości 10 cm.

-SF3 160xl60cm,h=0,40m
Stopy fundamentowe jako żelbetowe wylewane na mokro z betonu B35, zbrojonego
krzyżowo dołem i górą prętami #8 ze stali AIIIN zgodnie z częścią rysunkową opracowania.
Głębokość posadowienia założono na poziomie - l,45m .p.p.pos. Projektowana rzędna
posadowienia 139,40 m n.p.m. Pod stopami chudy beton B10 grubości 10 cm.

Ściany fundamentowe
Dla podparcia obudowy i usztywnienia fundamentów hali zaprojektowano podwalinową
ścianę żelbetową wylewaną na mokro z betonu B35 gr. 15 cm, wysokości 165 cm zbrojoną
konstrukcyjnie prętami ze stali A-IIIN i AL

Ściany oporowe
Zaprojektowano ściany typu kątowego z betonu B35 zbrojonego prętami ze stali
A-IIIN o wymiarach podanych w części rysunkowej opracowania.
Dylatacje ścian np. taśmami dylatacyjnymi o szerokości 11.5 cm mocowaną do zbrojenia
głównego taki sposób aby zapewnić jej



pionowe ustawienie w trakcie betonowania ściany. Łączenie taśmy przy pomocy zgrzewania
wg. instrukcji JTB. Głębokość posadowienia 1.45 m p.p.pos. Projektowana rzędna
posadowienia 139,40 m n.p.m. Pod stopką ściany oporowej chudy beton B10 grubości 10 cm.

3. Zabezpieczenia
Izolacja pionowa ścian obiektów budowlanych poprzez smarowanie powierzchni
2 x abizolem R+P.
Izolacja pozioma fundamentów z papy termozgrzewalnej szybki profil firmy Icopal.
Podłoże pod izolacje powinno być równe, bez ubytków, występów i zanieczyszczeń oraz
powinno charakteryzować się odpowiednią przyczepnością. Kolejne warstwy izolacji
powłokowej wolno układać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej.
Łączna grubość powłoki asfaltowej powinna wynosić co najmniej 3mm.

Elementy konstrukcji stalowej po uprzednim przygotowaniu powierzchni do l stopnia czystości
zabezpieczyć przez dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową podkładową do gruntowania
Firmy Polifarb Łódź LOKCHEM-F o symbolu KTM ; 131- 7223-10- XX lub równoważną i
trzykrotne farbą chlorokauczukową nawierzchniową LOKCHEM-E o symbolu KTM ; 131-7262-
02- XX. Łączna grubość powłoki 120 n.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSW i A z dnia 21.06.2006 r. w sprawie ochrony p-poż.
budynków, obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 80/2006) należy:

- obiekt oznakować (Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa oraz Znaki
bezpieczeństwa - Ewakuacja), a także w widocznym miejscu umieścić wykaz telefonów
alarmowych oraz instrukcję postępowania na wypadek pożaru.
Spełnić wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12/04/2002r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr
75/2002 r. póz. 690 z późniejszymi zmianami 2004 r. w Dz. Ust. 109/2004 póz. 1156.

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.

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 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

lub kserokopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem podpisane

przez osoby upoważnione

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

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 - Budowa hali rozładunkowej w



konstrukcji stalowej - LOS I", 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, w sposób trwały.

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 06.09.2010 r. 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 180 dni, 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 07.09.2010 r. w biurze zarządu zamawiającego o godz.

10:00

XIII. TRYB OCENY OFERT I ZASADY WYKLUCZENIA
WYKONAWCY

1. Oceny ofert dokona komisja, wyznaczona przez zamawiającego.

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 j est 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

punktowej ofert określonych w pkt. 2-3

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

ofert:

cena - znaczenie - C

Po sprawdzeniu zgodności proponowanego rozwiązania z podanymi wymaganiami

Zamawiający oceni korzystność oferty.

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

a. Cena oferty

**min

C = x 100 punktów

Co

Co - cena w ofercie badanej

Cmin - najniższa cena spośród złożonych

100 - znaczenie kryterium

4. 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.

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

zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Zamawiający nie wybierze oferty, jeżeli:



a. oferta nie podlega przyjęciu;

b. treść oferty nie odpowiada treści warunków przetargu;

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-

3.

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;

7. 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.

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

9. 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.

10. 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

zdecyduje inaczej.

11. 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.



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

równocześnie do wszystkich oferentów.

13. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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 urnowy.

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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