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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

współfmansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko".

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa i montaż obiektów technologicznych biogazowni rolniczej, jednostek
kogeneracyjnych, rurociągu substratów, instalacji gazu oraz sieci ciepłowniczej
biogazowni rolniczej, techniczny i biologiczny rozruch biogazowni, opis i dokumentacja o
następujących parametrach:

- typ izolacji - fermentacja sucha
- zainstalowana moc elektryczna - 1,99 MW

Miejsce dostawy: Konopnica gmina Rawa Mazowiecka.

Termin realizacji zamówienia - Sierpień 2011 r.



II. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Oferent powinien dostarczyć i dokonać montażu obiektów technologicznych biogazowni
rolniczej według założeń projektu budowlanego, opisami technicznymi, rysunkami
wykonawczymi (będącymi do dyspozycji Oferenta) oraz obowiązującym polskim Prawem
Budowlanym wraz z instalacjami substratu, gazu oraz technologicznej sieci ciepłowniczej z
kompletnym sterowaniem oraz jednostkami kogeneracyjnymi o następujących parametrach:

- zainstalowana rnoc elektryczna - l ,99 MW
- substraty:

a) kiszonka kukurydzy - 32.090 ton/rok
b) kiszonka trawy - 9.000 ton/rok

- fermentacja sucha,

a także powinien:
- powołać kierownika robót do montażu dostarczonych elementów
- wykonać plan fundamentów elementów biogazowni
- dokonać technicznego i biologicznego uruchomienia
- dokonać przekazania: instalacji, opisu, dokumentacji oraz książki elektronicznej
Zamawiającemu

instalacja powinna składać się z następujących elementów:

1. Fermentor / Zbiornik magazynowania końcowego
1.1. Opis funkcjonowania fermentom
Wykonane z gotowych betonowych elementów i hermetycznie zamknięte, cylindryczne
zbiorniki fermentacji powinny być posadowione w ziemi na głębokość ca 1,00 -1,5 m. W
ogrzewanych, hermetycznych i gazoszczelnych zbiornikach fermentacji powinna
zachodzić (z wykluczeniem tlenu i powietrza) wielostopniowa, mikrobiologiczna reakcja
rozkładu pod wpływem bakterii metanowych.
Materiał stały powinien być doprowadzany do zbiornika techniką mechaniczną.
Masa organiczna, która poprzez system mechaniczny dostaje się dc zbiornika i jest
rozkładana beztlenowe przez mikroorganizmy, zamieniana na piynoą i zamieniana na
biogaz zawierający metan. Aby wymieszać materiał staiy na homogeniczną, ciekłą lub
papkowatą masę, w każdyin zbiorniku fermentacji powinno być zainstalowanych 6
wydajnych mieszadeł. Mieszadła te po\vinny być rozmieszczone ićwnoir.iernie na stropie
zbiornika i pracować prawie ciągle, aby utrzymywać masę w ruchu. Tworzące się w tej
masie pęcherzyki biogazu powinny być przy tym wypychane na powierzchnię i
odprowadzane do zbiornika gazu o podwójnej membranie. Aby wykluczyć uszkodzenia
jednostki kogeneracyjnej przez zawarty w biogazie siarkowodór, w każdym zbiorniku
fermentacji powinno następować cheniiczno-fizyczne odsiarczanie, zainstalowane
powyżej powierzchni substratu.
W ścianach-izolowanych zbiorników fermentacji należy przewidzieć system ogrzewania,
który umożliwi podgrzewanie substiatu do odpowiedniego zakresu temperatur do 55°C.
Zastosowany wsad pozostaje w zbiorniku fermentacji prze/; kilka dni, aż /.ostanie
przepompowany do zbiorników magazynowania końcowego-o odpowiedniej wielkości.

3.2. Wymiarowanie/Dane techniczne ,



2 sztuki - zbiornik ze sprężonego betonu typ SW 2,4 - 30 / 8,40 m jako fermentor
zbudowany metodą sandwicz ze stropem z żelbetonu
- średnica wewnętrzna - 22,46 m
- grubość ścian - ca 0,18 m
- wysokość budowli w świetle
- ściana wewnętrzna - 8,40 m
- wysokość użytkowa - ca 7,60 m
- pojemność użytkowa - ca 3.011 cbm
- całkowita zawartość - ca 3.328 cbm
- przyjęte posadowienie w ziemi - 1,00 m
- obciążenie ruchome stropu - 3,5 kN/m
-jakość betonu C35/45, XC4, XF3, XA2b, na inne elementy C30 i C25/30, XC4, XA1
- izolacja cieplna płyty podłogowej

2. Zbiornik magazynowania końcowego
2.1. Opis funkcjonowania magazynu końcowego
W obu magazynach końcowych magazynowany jest substrat poddany fermentacji w
fermentorze. Tu następuje częściowo jeszcze też fermentacja resztkowa. Zbiorniki
magazynowania końcowego powinny być wyposażone każdy w trzy mieszadła prętowe,
które zapobiegają tworzeniu się kożucha i osadu. Na zbiornikach pofermentacyjnych
muszą być zainstalowane zbiorniki z podwójnej membrany do magazynowania gazu.
Przefermentowany substrat jest pobierany ze zbiorników magazynowania końcowego, w
zależności od potrzeb i poziomu napełnienia, przy pomocy beczkowozów i rozwożony
jako nawóz na pola. Stacja odbioru substratu jedna na każdy zbiornik magazynowania
końcowego.

2.2. Wymiarowanie / Dane techniczne
2 sztuki - zbiornik ze sprężonego betonu typ BA 36/5,80 m jako magazyn końcowy
- średnica wewnętrzna - 33,65 m
- grubość ścian - co 0,18 m
- wysokość budowli w świetle
- ściana wewnętrzna - 5,80 m
- całkowita zawartość - co 5.158 cbm
- przyjęte posadowienie w ziemi - 1,00 m
- wykonany z żelbetowych zaokrąglonych elementów o szerokości 3,0 m, naprężanych w
procesie VSL - naprężenie monolitowe w kierunku pierścieniowym,
-jakość betonu C35/45 XC4, XF3, XA2b (b - zawartość siarczanu do 1.500 mg/1).
Sporządzenie fundamentu pierścieniowego (80/20 cm), jakość betonu C20/25.

3. Magazyn gazu o podwójnej membranie
3.1 Opis funkcjonowania
Zbiorniki o podwójnej membranie instalowane na zbiornikach magazynowania
końcowego, odporne na działanie promieni UV, służą do magazynowania lub
buforowania wytwarzanego biogazu. Biogaz z obu zbiorników fermentacji płynie przez
zamykane zawory do zbiorników gazu o podwójnej membranie. Zbiorniki gazu należy
zamocować stabilnie na zewnętrznej ścianie zbiornika magazynowania końcowego.
Należy je dostarczyć, zamontować i dokonać ich rozruchu w taki sposób, aby były
szczelne i zachowywały bezpieczeństwo przewidziane dla zbiorników z gazem.



Zewnętrzną membranę dachową należy zamocować od zewnątrz pierścieniami ze stali
szlachetnej i zaopatrzyć ją w luk wejściowy. Należy przewidzieć sensoryczny przekaz
stanu napełnienia do centralnego sterowania procesem.
Wszystkie podłączenia rur gazu należy zamocować w obrębie ścian pomieszczenia gazu
na danym zbiorniku magazynowania końcowego. Magazyny gazu należy bezwzględnie
wykonać jako zbiorniki gazu o podwójnej membranie. Woda opadowa powinna móc
spływać po ścianach zbiorników magazynowania końcowego. Zbiorniki magazynowania
gazu o podwójnej membranie należy zainstalować gazoszczelnie na zbiornikach
magazynowania końcowego i dokonać rozruchu.

3.2 Wykonanie
3.2.1 Magazyn - membrana zewnętrzna
2 sztuki zewnętrznych membran magazynu z włókna poliestrowego pokrytego
obustronnie PCV, zwymiarowanych statycznie, odpornych na działanie promieni UV,
wyposażonych w środki grzybobójcze, odpornych na szorowanie (przeciw membranom),
sporządzonych z przyspawanych pasów tkaniny, kolor: szary lub zielony.

3.2.2 Magazyn - membrana wewnętrzna
2 sztuki wewnętrznych membran magazynu z włókna poliestrowego pokrytego
obustronnie PCV, zwymiarowanych statycznie, odpornych na działanie promieni UV,
wyposażonych w środki grzybobójcze, odpornych na szorowanie (przeciw membranom)
sporządzonych z przyspawanych pasów tkaniny, kolor do wyboru zleceniobiorcy.

3.2.3 Dmuchawa wspornika pneumatycznego
2 sztuki elektrycznych dmuchaw wspornika pneumatycznego, Eex-eII-T3, moc powietrza
do 180 m3/h przy przeciwciśnieniu 5,0 mbar, l elastyczny wąż łączący. Przestrzeń między
membranami będzie wypełniona powietrzem pneumatycznym, przez wytwarzanie
określonego strumienia powietrza jedna część będzie przyjmowana jako przepływ
jednostkowy.

3.2.4 Pokrywa regulacji ciśnienia
2 sztuki pokryw regulacji ciśnienia do ustawiania wymaganego ciśnienia roboczego,
materiał: stal nierdzewna V2a.

3.2.5 Zawór konserwacyjny ciśnienia (zawór klapowy zwrotny) dla wsparcia
pneumatycznego.
2 sztuki zaworów konserwacyjnych powietrza, podłączonych pomiędzy dmuchawą i
magazynem gazu, aby w razie barku prądu utrzymać ciśnienie i powietrze w
pomieszczeniu regulacji ciśnienia magazynu gazu, średnica podłączenia przewodu
powietrza, materiał: stal nierdzewna V2a.

3.2.6 Zamocowanie brzegowe
Szyna kołkowo-zaciskowa ze złączami siłowymi i kształtowymi z uszczelkami:
2 sztuki szyn zaciskowych z profili stalowych: listew zaciskowych ze stali ocynkowanej,
połączeń śrubowych ze stali ocynkowanej, przeznaczonych do montażu na zbiornikach
magazynowania końcowego.



Membranę zewnętrzną i wewnętrzną zamontować przy pomocy szyny zaciskowej i taśm
uszczelniających po zewnętrznej stronie, na krawędziach ścian zbiorników
magazynowania końcowego.

3.2.7 Wskaźnik poziomu napełnienia gazem
2 sztuki wskaźników poziomu napełnienia gazem działających na zasadzie „elektronicznej
poziomicy" z przetwarzaniem wartości pomiarowych i podawaniem sygnału dla
sterowania 4-20 mA.
Sygnał w podanym zakresie pomiaru musi odnosić się do jednego punktu membrany
gazu. Ułożenie krzywej poziomu napełnienia w sterowaniu instalacji musi nastąpić w
zależności różnych mocy sygnałów wskazań poziomu napełnienia.

3.2.8 Podkonstrukcja z pasów
Sporządzona każdorazowo dla obciążenia śniegiem 0,75 KN/m2 + podciśnienia 2 mbar,
2 sztuki konstrukcji z pasów wraz z liną pierścieniową, składająca się ze statycznie
zwymiarowanych pasów, odpornych na działanie środowiska z elementami mocującymi
do zakotwienia na krawędzi zbiornika i na słupie w środku zbiornika. Pasy zapobiegają
zanurzeniu się i zniszczeniu membrany wewnętrznej przez mieszadła.

3.2.9 Słup środkowy
2 sztuki masztów stalowych, przewidzianych dla podanych wyżej obciążeń śniegiem i
podciśnieniem, ocynkowanych i pokrytych trzema warstwami żywicy epoksydowej o
grubości jednej warstwy ca 370 urn.

3.2.10 Dostawa, montaż i rozruch
Kompletna instalacja kontenerowa ma zostać dostarczona na budowę opakowana do
transportu lądowego, bez opłaty za transport i zabezpieczona do transportu.
Montaż ma być wykonany według wskazań producenta.
Zleceniobiorca ma rozładować magazyn gazu wraz z wyposażeniem, dostarczyć, ustawić,
połączyć części budowlane mechanicznie i elektrycznie, i skompletować.
Wszystkie przyrządu pomocnicze i robocze, podesty podnośne, urządzenia do
podnoszenia, rusztowanie itd., które są potrzebna do montażu obu magazynów gazu na
zbiornikach magazynowania końcowego, ma dostarczyć oferujący.
Rozruch i praca próbna nastąpi po uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

4. System podawania materiału stałego.
Bardzo wytrzymały i długowieczny system podawania materiału stałego z dostatecznymi
rezerwami mocy.
Napełnianie odbywa się automatycznie, w regularnych odstępach
czasowych rozłożonych przez cały dzień.

Mieszalnik
Mieszalnik lakierowany, o specjalnej formie, w celu optymalnego wymieszania substratów
i kofermentów, z otworem rewizyjnym
Dopuszczalna waga wsypu do 0,551 / m

- Pojemność zbiornika: ca 90 m3 , z nadstawką
- 3 mieszadła ślimakowe z nożami do homogenizacji i rozdrabniania substratów - po



sześć noży na mieszadło
- l wyjście do podłączenia podajnika ślimakowego
- Napęd mieszadeł ślimakowych przy pomocy silnika elektrycznego
- seryjny z ocynkowaną ramą i mechanicznym przeciwcięciem w celu optymalnego

rozdrobnienia substratów
- nadający się do wszystkich produktów pochodzenia rolniczego
- Sterowanie przy pomocy SPS
- Zintegrowana waga - na 8 sensorach z elektroniką
- napęd mot. elektryczny 304 W

Podajnik ślimakowy
- Zamontowany bezpośrednio do zbiornika

Specjalne przekładnie do napędzania ślimaków
- Wysokość ca 7 m
- Wsad do fermentom następuje poprzez ocynkowane podajniki ślimakowe
- średnica ślimaka 500 mm grubość l Omm, zamontowany do mieszalnika
- moc silnika 7,54 W z przekładnią

Dostawa i kompletny montaż.

5. Fermentor - technika mieszania
Stabilne mieszadło łopatowe, specjalnie dla instalacji dla produktów pochodzenia rolniczego z
dużą zawartością substancji suchej.
Mieszadło łopatowe ze zintegrowanym łożyskowaniem tocznym może być wyjęte w celu
konserwacji, lub wymienione bez przerywania pracy biogazowni i opróżniania zbiornika max 2
godziny (ilość: 6 sztuk).
Gazoszczelne wyprowadzenie przez strop.

Dane techniczne
- Wysokość mieszadła dopasowana do fermentora
- Długość łopat: ca l ,4 m; całkowita średnica: ca 3 m
- Materiał: stal jakościowa; w obszarze gazu wszystkie części metalowe z V4A
- Ustawianie ilości obrotów przy pomocy przetwornicy częstotliwości
- Moc znamionowa i ilość obrotów silnika z reduktorem, w zależności od składu substratu
i oczekiwanej lepkości, plasuje się pomiędzy 6,8 KW - 8 obrotów/min ,do 15 KW - 16
obrotów/ min.
- Silnik i przekładnia zamocowane są na trwałej ramie

Silnik z reduktorem produkcji Getrjebebau Nord lub równorzędnej
- Wykonanie mieszalnika w technologii ATEX IIG lub równorzędnej

Konsola przypodłogowa do zamocowania mieszalnika

Rama do zamocowania mieszadeł
Wymiary: ca l ,8 m x 0,6 m

- Materiał: 316 L - V4A lub równorzędne

Zbiornik magazynowania końcowego - technika mieszania



Poziomo zamontowane prętowe mieszadła do ścian bocznych zbiorników pofermentacyjnych
(rama) długość 4,5 m na końcu śruba 3 skrzydłowa o obrotach 400 obr/min. (wszystko ze stali
szlachetnej). Silnik, przekładnia, urządzenie ustawienia zamontowane na ramie na zewnątrz
zbiornika.
Wysokość ustawienia mieszadła ręcznie sterowana pomiędzy 5-35° w pionie i 35° na lewo, i
prawo w poziomie.
Silnik elektryczny o mocy 11 -22 kW. Wszystko uszczelnione, zapewniające niewybuchowość
urządzenia.

Mikser prętowy
Dane techniczne

- Mikser prętowy, model „Fermento - Peters" lub równoważny
- Napęd przez płaski silnik reduktorowy

- Kompletny mikser wahadłowy z ręcznym nastawianiem wysokości i wychyleń
bocznych

- Zamontowany gazoszczelnie w ścianie lub otworze w stropie z podwójną
membraną gumową

- Kompletna technika napędowa na zewnątrz zbiornika
- Łożyskowanie mieszadła znajduje się w wewnętrznej rurze wzmacniającej i może

być wymienione jak „wkład" przy pracach konserwacyjnych lub naprawczych
- Łatwa wymiana miksera do prac konserwacyjnych lub naprawczych możliwa bez

wchodzenia do zbiornika
- Materiał: rura długości 4,5 m w zbiorniku pofermentacyjnym ze stali V2A,

skrzydła: V2A
- Moc: 15 k W ca 340 obrotów/ min
- Wykonanie miksera w ATEXIIG lub równoważny

Rama do montowania mikserów
- Wymiary: ca 0,9 m x 0,6 m
- Materiał: 316L - V4A lub równorzędne

6. Jednostka Regeneracyjna z silnikiem gazowym

Producent GE Jenbacher lub równoważny:
- moc elektryczna 0,999 MW
- czterosuwowy silnik gazowy OTTO

Silnik gazowy Jenbacher lub równoważny

Dane przy

Gaz napędowy Hu

Ciężar

Ilość gazu

Moc elektryczna

pełnym obciążeniu

5

100%

521

1.063

kWh/NmJ

Nm3/h

kWel .



Zużycie oleju
smarowniczego

Współczynnik sprawności
elektrycznej

Współczynnik sprawności
termicznej

Obwód wody ciepłej

Temperatura na wlocie

Temperatura na wylocie

0,32

40,8

42,3

90

70

kg/h

%

+/- 8%

°C

°c

Dane techniczne
- Załadowanie mieszanki przy niskim ciśnieniu wstępnym
- Z 2-stopniowym chłodzeniem mieszanki
- Z wy sokowy daj na świecą zapłonową
- Regulacja silnika LEANOX ® lub równoważna w celu zapewnienia minimalnej

emisji
- Budowa kompaktowa

Silnik jest zespawany kołnierzowe z generatorem i ułożony elastycznie na ramie
modułowej

- Agregat ustawiony na matach izolacyjnych

Głowica
Wyposażona do wymiany gazu przy jak najmniejszych stratach i optymalnym zużyciu,
chłodzona wodą, sporządzona ze specjalnego odlewu; wymienna pojedynczo, wtłoczone
pierścienie gniazda zaworów, prowadnice i tulejki świec zapłonowych; zawór wlotowy i
wylotowy z materiału wysokiej jakości.

Przygotowanie mieszanki
Mieszacz gazu, turbosprężarka doładowująca, przewody do mieszanki z
kompensatorami, chłodnica mieszanki na wodę, zawór motylkowy i przewody
rozdzielacza do cylindrów.

Zapłon
Najnowocześniejszy, w pełni elektroniczny, bezkontaktowy, wysokowydajny zapłon,
moment zapłonu ustawiany zewnętrznie.

System smarowania olejowego
Wszystkie ruchome elementy są zaopatrywane w przefiltrowany olej ciśnieniowy z
centralnej olejowej pompy zębatej. Obwód oleju smarowniczego jest wyposażony w



głównym strumieniu w zawór regulacji ciśnienia i nadciśnienia i wkłady filtra
wymiennego. Chłodzenie oleju smarowniczego następuje przez wymiennik ciepła.

Dodatkowe wyposażenie silnika
Sensory ka silnika

- Wskaźnik temperatury wody chłodzącej
Wskaźnik ciśnienia wody chłodzącej
Wskaźnik temperatury oleju

- Wskaźnik ciśnienia oleju
- Wskaźnik temperatury mieszanki
- Wskaźnik ciśnienia ładowania
- Wyłącznik poziomu oleju MIN. i MAX
- Spalinowy element termiczny na każdy cylinder
- Sensory stukania
- Ustalanie pozycji mieszacza gazu

Przygotowanie gazu
- Osuszanie gazu przez schładzanie

6.1 Budynek jednostki kogeneracyjnej/ lub kontener
- Wymiary: długość x szerokość x wysokość = 12,7 m x 4,3 m x 3,6 m
- Podział pomieszczeń: pomieszczenie dla agregatu, pomieszczenie kominowe i

pochłaniacza dźwięku, rozdzielnia
- Grubość ścian: ca 0,14 m
- Kryteria szczelności oleju spełnione dzięki specjalnej recepturze betonu
- Ściany wewnętrzne i sufit pomalowane 2-krotnie białym, zmywalnym

środkiem wiążącym
- Drzwi zewnętrzne/ wewnętrzne: podwójne drzwi stalowe, tłumiące dźwięk wg DIN EN

20140, zamek antypanikowy
- Ochrona przed hałasem: sposób budowy absorbujący dźwięk przy zachowaniu podanych

wstępnie wartości granicznych dźwięku, 65dB w odległości 10 m
- Otwór rewizyjny w szczycie umożliwia wymianę agregatu bez demontażu dachu
- Chłodnica stołowa na dachu budynku

Samoregulacyjny synchrogenerator zasilany prądem trójfazowym
Generator składa się z generatora głównego jako maszyny wewnątrzbiegunowej, generatora
wzbudzającego jako maszyna zewnątrzbiegunowa, i regulatora napięcia z regulatorem
cos.phi, którego zaopatrzenie odpowiednio do mocy jest podejmowane przez dodatkowy
wzbudzający magnes trwały.

Komponenty / Podzespoły
- Obudowa, pakiet stojanu
- Uzwojenie z 2/3 kroku w celu ograniczenia wyższych, harmonicznych strumieni

przewodu zerowego
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- Skrzynka z zaciskami głównymi i dodatkowymi do czujnika temperatury i sterowania
regulatorem

- Rotor z dostatecznie zwymiarowanym wałem
- Zrównoważenie statyczne następuje dynamicznie wg VDI 2060, stopień jakości

wyrównoważenia Q l
- Tabliczka łożyska A, łożysko
- Tabliczka łożyska B, łożysko
- Jednostka wzbudzania z permanentnym wzbudzaniem
- Regulator cos.phi
- Regulator napięcia

Dane elektryczne i właściwości
- Zakres ustawienia napięcia: +/- 5% napięcia znamionowego (+/-10% krótkotrwale

dla synchronizacji)
- Dokładność napięcia statyczna: +/- 1%, przy biegu jałowym - moc znamionowa

cos. Phi 0,8-1
- Zmiana liczby obrotów +/- 3%, zimna i ciepła maszyna
- Krzywa napięcia Ph-Ph bieg jałowy, odchylenie mniejsze niż 5% (VDE)
- Generator przystosowany do pracy równoległej, zarówno z sieciąjak i z innymi generatorami
- Prąd zwarciowy ustalony przy 3-biegunowym zwarciu zacisków: min: 3 x prąd

znamionowy dla 5 s
- Dopuszczalne przeciążenie wg IEC 34-I/YDE 0530
- Nadmierna prędkość obrotowa, odpowiednio do VDE 0530 następuje

odwirowywanie wirników z 1,2-krotną znamionową liczba obrotów dla 2 minut

Dodatkowe podzespoły:
- Elektroniczny regulator napięcia
- Elektroniczny regulator cos.phi.
- 3 szt. oporników o oporności właściwej rosnącej wraz z temperaturą do nadzoru

temperatury uzwojenia

Wyposażenie modułowe:
Rama agregatu
Spawana profilowana rama stalowa do ustawienia silnika, generatora i wymienników ciepła.
Sprze gło elastyczne
Nadające się do wkładania, bez luzu, sprzęgło z ograniczeniem momentów obrotowych, do
połączenia silnika z generatorem. Sprzęgło izoluje główne drgania harmoniczne zmiennego
momentu obrotowego silnika od generatora.
Obudowa sprzęgła
Do centrycznego i sztywnego połączenia silnika i generatora z dwoma okienkami wentylacyjnymi
i kontrolnymi dla sprzęgła z osłoną z blachy dziurkowanej.
Elastyczne ułożyskowienie



Do punktu ciężkości silnika i generatora równomiernie naniesione szyny gumowe pomiędzy
silnikiem lub generatorem i ramą, jak też pasy z sylomeru pomiędzy ramą modułu i cokołem
fundamentu do izolacji drgań.
Przewody spalin na agregacie
Podłączenie turbozespołu ładującego spalin ; wraz z kompensatorem do przejmowania
rozszerzalności cieplnej i odsprzężania drgań.
Zasysający filtr powietrza
Filtr suchego powietrza z wymiennym wkładem filtra, elastyczne złączki do mieszacza gazu,
wskaźnik konserwacji do kontroli filtra.

6.2 Rozdzielnia
Zamknięte ze wszystkich stron stalowa szafa z przednimi drzwiami, gotowa do pracy, do
ustawienia nad przygotowanym na budowie kanałem dla kabli.
Rozdzielnia składa się z :

1. Główna synchronizacja do sterowania wyłącznika sieci, jak też do wyboru i zwolnienia
modułów dla pracy osobnej (wizualizacja graficzna wskazań oraz meldunków i wartości
pomiarowych synchronizacji głównej).

2. Odłączenie od sieci - do szybkiego odłączenia generatora od sieci w przypadku awarii
sieci.

3. Regulacja mocy
4. Pole generatora

Inne instalacje:
1. Centrala wykrywania dymu - przyrząd wczesnego ostrzegania
2. Instalacja oleju smarowego
3. Centrala wykrywania gazu - nadzór obiegu powietrza, ostrzega przed wybuchową

koncentracją gazu
4. Tłumik dźwięku gazów spalinowych
5. Instalacja chłodząca
6. Instalacja oświetlenia

Do dostawy jednostki kogeneracyjnej należy również:
- kompletna instalacja wentylacyjna
- chłodnia zapewniająca pełne chłodzenie silników
- chłodnica II stopnia
- sprężarka gazu
- okablowanie
- kompletna instalacja chłodzenia gazu
Dostawca zobowiązany jest przed uruchomieniem napełnić wszystkie instalacje i uruchomić
jednostkę kongeneracyjną.
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7. Budynek techniczny
Wykonany z elementów prefabrykowanych o wymiarach 9,50 x 4,50 x 2,95 / grubość ścian
0,16 m; grubość stropu 0,18 m z kanałem na instalację i przewody o wysokości l m
montowany na placu budowy.
Wyposażenie:

- dach płaski
- odprowadzenie wody z dachu
- otwory wentylacyjne

8. Technika instalacji
8.1 Elektrotechnika, technika procesowa
Sterowanie i automatyzacja

Sterowanie centralne poprzez możliwość zaprogramowania pamięci
Oprogramowanie specjalne dla procesu w instalacji biogazu
Obsługa wszystkich maszyn w rozdzielni lub na miejscu ze stanowiska sterowniczego
Zabezpieczenie funkcji sterowania CPU/SPS w czasie braku prądu przez jednostkę

zaopatrzenia w prąd stały na baterię(USY)
Nadzór, zapisywanie i protokołowanie danych roboczych, wartości pomiarów, stanów

napełnienia i temperatur

Koncepcja zabezpieczeń
- Przerwy w pracy systemu są usuwane przez funkcje nadzoru, zastosowania włączyć od nowa
lub ponownie wyłączyć system
- Braki prądu w komputerze są pokrywane przez pewien czas przez zasilacz bezprzerwowy

Proces pomiaru i technika pomiaru
- Określenie ilości w systemie podawania wsadu materiału stałego przez

komórki wagowe
- Pomiar stanu napełnienia w fermentorze przy pomocy sondy

ciśnieniowej
- Pomiar piany w fermentorze przy pomocy sondy piany
- Pomiar temperatury w fermentorze
- Pomiar stanu napełnienia magazynu gazu
- Ocena sygnałów przez system programowania pamięci (SPS)

Okablowanie i technika układania
- Wiązki kabli wewnątrz budynków ułożone na torach kabli ( ocynkowane)

lub w kanałach
- Pojedyncze przewody z rurą ochronną z tworzywa sztucznego ułożone na

tynku i przyczepione uchwytami dystansowymi
- Na zewnątrz ułożone w rurach odpornych na promieniowanie UV

Przewody w ziemi w wykonaniu NYY/NYCWY, przewody w budynku w



wykonaniu NYM (płaszcz z tworzywa sztucznego)
- Przewody pomiarowe i sygnałowe w wykonaniu uzgodnionym
- Ułożone w ziemi przewody pomiarowe i przewody danych w wykonaniu

A-2yF (dopuszczone ułożenie w ziemi).

Główna rozdzielnia niskiego napięcia
- Rozdzielnia w trwałych szafach stalowych z oświetleniem wewnętrznym

(oprawa pasmowa)
- Wymuszone wietrzenie w celu wykluczenia upału
- Ogrzewanie elektryczne 50W (regulacja przez termostat) w celu wykluczenia

rosy w polu l (szafa sterująca, SPS z komputerem przemysłowym)
- Do zabezpieczenia maszyn i przewodów przed obciążeniem służą rozdzielacze,

bezpieczniki zamontowane na szynach zbiorczych.
- Wskazywanie najważniejszych wartości prądu w komputerze, w systemie
procesu sterowania

Na strome frontowej szaf sterowniczych znajdują się: włącznik główny
do swobodnego włączania instalacji, przycisk wyłącznika bezpieczeństwa, instrumenty
pomiarowe i wskaźniki ( stan roboczy: praca, wyłączenie, zakłócenie), wbudowany
włącznik/klawisz na ścianie frontowej do obsługi maszyn

Zabezpieczenie silnikowych danych wyjściowych
- Zabezpieczenie przez włącznik mocy, włącznik osłony silnika lub automat

zabezpieczający
- W zależności od wymagań przetwornik częstotliwości, łagodny rozruch,

przełącznik gwiazda - trójkąt lub start bezpośredni

Uziemienie i wyrównanie potencjału
- Bednarka w wykonaniu ocynkowanym
- Wszystkie złączki, zaciski w gruncie w wykonaniu ocynkowanym
- Przewody uziemienia połączone z centralną szyną wyrównania potencj ału
- Dowód skuteczności wyrównania potencjału i uziemienia z protokołem pomiarów

Ochrona przed przepięciem, środki ochrony przed piorunem
- System odgromników wg wymogów TUV, wewnętrzne i zewnętrzne uziemienie z pełnym

wyrównaniem potencjału
- Prosta i średnia ochrona przez odprowadnik przepięcia w sterowni za zasilaniem
- Ochrona obwodów zasilania jak też przewodów pomiarowych i sygnalizacyjnych przed
przepięciem przez precyzyjną ochronę

8.2 Technika sterowania procesem
Automatyka alarmowa w razie zakłóceń

Funkcje systemu kierowania procesem
- Nadzór instalacji



- Dokumentacja procesu
- Ocena stanu roboczego nawet przez dłuższe okresy czasu
- Dowody i dokumentowanie stanu roboczego w sprawozdaniach

dziennych, miesięcznych i rocznych
- W razie zakłóceń system sterowania procesem melduje je użytkownikowi i

wskazuje przyczynę i miejsce zakłócenia

Wizualizacja
- Przedstawienie procesu i całej instalacji w obrazie dynamicznym
- Kolorowe przedstawienie stanu roboczego maszyn
- Wskazanie wszystkich wartości analogowych w miejscu pomiaru
- Listwa z ważnymi meldunkami
- Wszystkie zarchiwizowane i aktualne dane mogą być ocenione graficznie, aby

zoptymalizować pracę

Archiwizacja
- Regularny zapis danych procesowych w formacie standardowym Windows
- Wolny dostęp do indywidualnych ocen
- Menu ręcznego wprowadzania umożliwia ocenę i protokołowanie danych , które nie

zostały zapisane automatycznie ( np. substrat)

Protokołowanie
- Protokołowanie stanu roboczego i bilansów materiałowych w tabelach Excela,

regularne sporządzanie dowodów i ocen
- Użytkownik ma swobodny dostęp do protokołów i może je dowolnie przerabiać lub stosować

dalej

8.3 Przewody rurowe i zasuwy

83.1 Przewody substratu
- Ułożone w ziemi przewody PE-HD
- Ułożone na powierzchni ziemi przewody ze stali szlachetnej ( przejście powyżej

gruntu)
- Przewody ssące / ciśnieniowe długość znamionowa: DN 150
- Stopień ciśnienia: PN l O
- Przeprowadzenie rur ze stali szlachetnej, uszczelnienie przy pomocy uszczelek

pierścieniowych
Zainstalowane na fermentorze przewody do opróżniania DN 150 są wyposażone w zasuwę
ręczną w kształcie koła. Z przyczyn bezpieczeństwa technicznego musi ona być zawsze

obsługiwana ręcznie.

8.3.2 Zasuwa pneumatyczna
- Płyta zasuwy ze stali szlachetnej



- Napęd pneumatyczny

- Sterowanie przy pomocy programowania (SPS), napięcie sterowania 24V
- Wykonanie jako zasuwa końcowa

83.3 Przewody gazowe
- Ułożone w ziemi przewody PE-HD ze spawem w mufę, żółte
- Ułożone na powierzchni ziemi przewody ze stali szlachetnej z kołnierzem

gwintowym
- Długość znamionowa: DN 150
- Stopień ciśnienia: PN 4
- Przejścia w ścianie ze stali szlachetnej
- Ułożenie przewodów gazowych z ca l % spadkiem do rozdzielania skroplin
- Klapy oddzielające (wg danych wstępnych DVGW)

8.4 Elementy stalowe

Podest do nadzoru ze schodami i poręczą, pokryte standardową kratką, stopnie schodów
też z kratki, ocynkowane ogniowo i jako konstrukcja skręcana na śruby

8.5 Studzienka kondensacyjna
- Zbiornik okrągły DNI 500
- Beton: C35 / 45 wg DIN 1045-4.
- Grubość ściany 15 cm, składający się z części dolnej z podłogą i wierceniami.
- Jeden syfon z cieczą we wnętrzu zbiornika zapobiega

wydobywaniu się gazu.

- Stan napełnienia kondensatu jest stale nadzorowany i usuwany przy pomocy
zintegrowanej pompy.

- Pokrywa studzienki ze stali szlachetnej Hailo HS 3,
- Uszczelnienie przed wodą opadową z uszczelką wytrzymałą na warunki pogodowe,

- Przykrycie studzienki - zabezpieczone przed zalaniem: Pokrywa: bardzo stabilne
wykonana z usztywnieniem krzyżulcami dla co najmniej l m słupa wody, z
zewnętrznymi zawiasami, sprężyną na ciśnienie gazu,

- Samoopadający zatrzask i zamek, klucz do obsługi i komin oparów.

- Rama: cylinder z uszczelką dookoła.

8.6 Pompy
Pompa centralna

- Pompa ślimakowa mimośrodowa
- Nadzór temperatury przy pomocy sensora temperatury PT100
- Ciśnienie znamionowe do 4 bar
- 3,0 k W silnik z przekładnią zębatą czołową



- Ilość pompowana: standard do 15 m3/h

8.7 Stacja odbioru resztek fermentacji
- System z użyciem betonu C35/45 wg DIN 1045-4,
- Studzienka przykryty kratką służy zbieraniu wyciekającego substratu i może być

odpompowany przez przestawienie zasuwy przez pojazd do odbioru.
- Stabilne zabezpieczenie i dodatkowy zawór zapobiegają, przy uszkodzeniu przez osoby

trzecie, wyciekaniu substratu ze zbiornika pofermentacyjnego.
- Studzienka stanowi jednocześnie ochronę przed pojazdami.

8.8 Pochodnia

Producent AAT GmbH lub równoważna

Dane techniczne
- Pochodnia dla 900-1100 m3 /h
- Wysokość ca 7,0 m
-10-50 mbar ciśnienia
- Montowana na gotowo wraz z okablowaniem
- Ręcznie obsługiwany organ odcinający
- Zapora przeciw cofaniu się płomienia
- Wykonanie ze stali szlachetnej, części kontaktu z gazem materiał nr 1.4571
- Komora palna z materiału nr 1.4828, inne elementy z materiału nr 1.4301
- składająca się z podstawy, rury pionowej z kołnierzem, obudowy pochodni z iniektorem,
komory mieszania i spalania, pierścienia ochronnego przed wiatrem

Wyposażona w:
- Automatyczny zapalnik z elektrodami zapłonowymi (transformator zapłonowy 7,5 kV)
- Automatyczny główny zawór gazu (bez kolorowych metali), powoli otwierający

się - szybko zamykający się
- 220/240Y, 50/60Hz, sprawdzony wzór UE, bezprądowo zamykany
- Ciśnienie robocze: 0-200 mbar
- Temperatura otoczenia: -10 + 60°C
- Rodzaj ochrony: IP 54 wg IEC 529
- Ręczna klapa odcinająca, dopuszczenie DVGW
- Odcięcie kondensatu z kranem odpływowym
- l szt. zabezpieczenia przed eksplozja/ deflagracją, sprawdzenie BAM, obudowa ATEX z GS-

C25, z wymiennym zabezpieczeniem w dwojakim, prostym wykonaniu, klatka rusztowa z
l .4408, zespawana ze stali, ruszty z l .4571, przerwy 0,7 mm., taśma rusztu 0,15 mm.



Pokrywa z St 37-2, uszczelnienie pokrywy z perbunanu, śruby i nakrętki z A2. Połączenia
kołnierzowe wiercone wg DIN 2501 PN l O, listwa uszczelniająca forma C.

- Szafa sterownicza na miejscu l szt; rodzaj ochrony IP 56, pusta obudowa, z włącznikiem
ręcznym i automatycznym, sterowanie automatyczne zależnie od napełnienia zbiornika gazu
oraz nadzorowanie płomienia przy pomocy termoelementu, cała armatura przymocowana na
listwie zaciskowej wraz z czujnikiem temperatury.

Sygnały wyjściowe: - gotowy/automatyka - gotowy/ręcznie — praca zakłócenie.
W tym sprawdzonym przez TUV module odsiarczania, siarka zawarta w gazie jest najpierw usuwana
z gazu przez rozpuszczenie w cieczy roboczej i ostatecznie oddzielana w elementarnej formie.

Dostawca dostarczy wszelkie plany poszczególnych instalacji, plany kabli, zabezpieczeń z
kompletnymi opisami. Dostawca opisze na urządzeniach poszczególnych instalacji w ramach ich
rozpoznania. Dostawca dostarczy wszelkie instrukcje obsługi, schematy funkcjonowania zgodnie z
życzeniem zamawiającego. Dostawca poczyni wszelkie kroki w celu kompletnego wykonania całej
instalacji, uruchomi instalację i przeprowadzi rozruch próbny.

9. Odbiór

1. Odbiór usług ZLECENIOBIORCY, wynikających z ustaleń, nastąpi po kompletnym,
nadającym się do funkcjonowania, bez istotnych usterek, wykonaniu w ustalonym terminie całej
instalacji. Instalacja będzie traktowana jako kompletna i nadająca się do działania, po jej
rozruchu biologicznym oraz po przekazaniu ZLECENIODAWCY pozwolenia na użytkowanie
instalacji.
2. Odbiór instalacji nastąpi wyłącznie za sporządzeniem protokołu w obecności upoważnionego
przedstawiciela ZLECENIODAWCY i ZLECENIOBIORCY. W protokole należy zapisać
ewentualne zastrzeżenia z tytułu wiadomych wad, jak też ewentualne zastrzeżenia
ZLECENIOBIORCY. Każda ze stron otrzyma egzemplarz protokołu, podpisany przez obie strony.
3. ZLECENIOBIORCA stwierdzi na piśmie wykonanie prac z tytułu umowy i wnioskuje o odbiór.
Odbiór nastąpi najpóźniej w ciągu dwunastu dni roboczych od nadejścia do ZLECENIODAWCY
zawiadomienia. Odbiór jest dokonany, jeżeli ZLECENIODAWCA nie odbierze usług wynikających z
umowy w ciągu dwunastu dni roboczych, chociaż jest do tego zobowiązany.

Pomyślny rozruch biologiczny (Eksploatacja)
ZLECENIOBIORCA przeprowadzi rozruch instalacji, aby pomyślnie zakończyć rozruch
biologiczny. Rozruch biologiczny uważa się za udany, gdy instalacja wyprodukuje, pracując po raz
pierwszy przez okres pięciu kolejnych dni, przeciętnie nie mniej niż 90% ilości gazu na określoną
moc instalacji jednostki kogeneracyjnej.

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.

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.
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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.

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 - Dostawa i montaż obiektów

technologicznych biogazowni rolniczej, jednostek kogeneracyjnych, rurociągu

substratów, instalacji gazu oraz sieci ciepłowniczej biogazowni rolniczej, techniczny i

biologiczny rozruch biogazowni, opis i dokumentacja - LOS III", 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 jej 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 10 miesięcy, licząc od terminu złożenia

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

kolejny oznaczony okres, terminu związania ofertą.
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XII. TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.09.2010 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.

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

Cmin

x 100

C0
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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 przyj ęciu;

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-

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

l
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najkorzystniejszej, bez przeprowadzania ponownej jej oceny, chyba że zamawiający

zdecyduje 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.

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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