
Łowicz, dnia 27.07.2009 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

Firma Bioenergy Project Sp. z o.o.

UJ. Rajska 4/23

02-654 Warszawa

Adres do korespondencji:

Ul. Pijarska l

99-400 Łowicz

Tel. Fax +48 046 837 03 87 e-mail gnyb@bep.net.pl

ogłasza przetarg na zaprojektowanie, wybudowanie kompletne pod klucz w pełni

funkcjonującej biogazowi rolniczej na wskazanej przez zamawiającego nieruchomości

gruntowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na

podstawie art. 70 Kodeksu Cywilnego oraz wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ministra Rozwoju

Regionalnego z dnia 12 maja 2009 r.

I. Przedmiot zamówienia

Zaprojektowanie, wybudowanie kompletnie pod klucz w pełni funkcjonującej biogazowi

rolniczej o następujących parametrach:

1.1 Typ instalacji - sucha fermentacja s.m. 2000

1.2 Zainstalowana moc elektryczna: 2000 - 2200 kW

II. Opis przedsięwzięcia i instalacji

2.1. Dane ogólne/ warunki podstawowe

Oferent powinien zaprojektować, kompletnie wybudować oraz uruchomić instalację do

produkcji biogazu przez fermentację produktów rolnych o mocy elektrycznej 2 MW .

Świadczenie powinno zostać wykonane przez generalnego wykonawcę, który instalację

zaplanuje, wykona i doprowadzi do uzyskania żądanych parametrów wydajności.

Instalację do produkcji biogazu, a zwłaszcza zbiorniki fermentacyjne i zbiorniki pozostałości

pofermentacyjnych należy tak zaprojektować, aby wzrost wydajności urządzenia w celu

uzyskania mocy elektrycznej 3 MW możliwy był tylko poprzez dokupienie trzeciej jednostki

kogeneracyjnej.



Oznacza to, że oferowana instalacja do produkcji biogazu musi mieć możliwość

przefermentowania wsadu kiszonki z kukurydzy w ilości przynajmniej 50 tyś. ton/rok.

Zamawiający dopuszcza ograniczenie wielkości zbiorników na pozostałości pofermentacyjne

znajdujące się na terenie biogazowi do pojemności gwarantującej składowanie pozostałości

pofermentacyjnych przez okres nie krótszy niż 80 dni.

2.2 Materiał wsadowy dla urządzenia o mocy 2 MW:

+ 32.000 t/a kiszonki z kukurydzy (32% zawartości s.m.)

+ 9.000 t/a kiszonki z traw (33% zawartości s.m.)

2.3 Produkcja energii

Wartości produkcji biogazu, prądu i ciepła są wartościami gwarantowanymi!

- 7.900.000 Nm3 /a biogazu o zawartości metanu 53%

- l 7.000.000 kWh/a prądu

- 17.000.000 kWh/a ciepła

2.4. Specyfikacja przedmiotu zamówienia i zaprojektowania instalacji

- Całościowe zaprojektowanie i zaplanowanie wraz z koniecznymi dokumentami potrzebnymi

do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym:

a) dokumentacja i pozwolenia dotyczące ochrony środowiska

b) pozwolenie na przyłącze

- Budowa kompletnej i zdolnej do działania instalacji

- Uruchomienie, rozruch

- Praca próbna instalacji w celu osiągnięcia zaplanowanych parametrów

- Dokumentacja instalacji - pozwolenie na użytkowanie

- Należy podać koszty eksploatacji instalacji po rozruchu, zaproponować warunki gwarancji

2.5 Główne podzespoły budowlane instalacji:

- system podawania materiału stałego, o pojemności około 180 m , do mieszania i

podawania kiszonki i do zbiorników fermentacyjnych

- conajmniej 2 zbiorniki fermentacyjne, mezofilny sposób pracy (około 3 8 - 4 0 C)

kompletne z techniką mieszania, napełniania i odbioru, z systemem ogrzewania, z



techniką zabezpieczenia gazu, z biologicznym odsiarczaniem, z urządzeniami do kontroli

wsadu.

Jakość betonu - C35/45, wodoszczelny

Zbiorniki fermentacyjne ocieplone

Technika mieszania musi zapobiegać tworzeniu się warstw pływających i opadających i

w razie potrzeby niwelować je.

Zastosowanie urządzenia do likwidowania piany.

- Zbiornik pozostałości pofermentacyjnych z zintegrowanym zbiornikiem gazu

Zbiorniki pozostałości pofermentacyjnych należy tak zaprojektować, aby pozostałości

pofermentacyjne mogły być magazynowane co najmniej 136 dni. Dopuszcza się zmniejszenie

ilości zbiorników na pozostałości pofermentacyjne do min. 80 dni.

Ze zbiornikami pofermentacyjnymi należy zintegrować stację odbioru pozostałości

pofermentacyj nych.

- Rurociągi, pompy, ślimaki

- Technika sterująca

- Automatyczny sposób pracy instalacji, nadzór i zapis wszystkich ważnych dla systemu

danych, zgłoszenia alarmowe, meldunek sms-em

- Zabezpieczenie funkcji sterowania w razie braku prądu

- Instalacja odgromowa

- Technika zabezpieczenia gazu, pomiaru gazu, instalacja spalania biogazu

- Chłodzenie biogazu systemem odwadniającym zbiorczym

- 2 jednostki kogeneracyjne (silniki na gaz - Otto) po około 1.000 kW mocy każda,

kompletne z generatorem i techniką pomiarową, z alarmowym systemem chłodzenia,

wychwytywaniem ciepła, systemem odprowadzania spalin, wymiennikiem ciepła gazów

odlotowych

Jednostki kogeneracyjne umieszczone w kontenerze zapewniającym wymagane normy emisji

hałasu.

Gaz odlotowy musi zawierać przepisowe wartości dla tlenku węgla, tlenku azotu/ dwutlenku

azotu, dwutlenku siarki/ trójtlenku siarki i formaldehydu.

2.6 Gwarancja, konserwacja

- Korpus budowy, zbiorniki co najmniej 5 lat



- Technika urządzenia 2 lata

Konserwacja i serwis:

Należy złożyć ofertę na pełną konserwację urządzenia do produkcji biogazu i jednostki

kogeneracyjne.

2.7. Warunki płatności

- Gwarancje bankowe lub równoważne na zaliczki

III. Składanie ofert częściowych

3.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.2 Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia realizacji umowy podwykonawcom.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z

realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, oraz

a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz

b .znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wspólnego ubiegania się wykonawców o

realizację zamówienia.

4.3 Wykonawcami mogą być podmioty polskie oraz podmioty zagraniczne.

4.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpić pisemnie do potencjalnych Wykonawców z

prośbą o złożenie oferty.

V. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

5.1 Postępowanie prowadzi się w formie pisemnej.

5.2 Jeżeli w postępowaniu strony porozumiewają się w formie innej niż pisemna, treść

przekazanej informacji musi niezwłocznie zostać potwierdzona na piśmie, e-mail.

5.3 Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować

pisemnie na adres biura zarządu Zamawiającego.

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami



1. 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

VII. Sposób złożenia i przygotowania ofert

7.1 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości

złożenia oferty wariantowej.

7.2 Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą.

7.3 Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, a także obejmować jego opis oraz

sposób realizacji.

7.4 Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty wskazujące na spełnienie warunków

uczestnictwa w Przetargu:

a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 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.

7.5 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 „Biogazwonia Rolnicza", oraz pieczęcią firmową

wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu, lub znakami umożliwiającymi

zidentyfikowanie oferentów.

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

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

7.7 Ofertę można sporządzić w języku polskim, angielskim lub niemieckim w sposób trwały.

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

upływem terminu j ej złożenia.



VIII. Miejsce i termin składania ofert

8.1. Oferty należy składać w biurze zarządu zamawiającego w godz.: 08.00 - 15.00 w dni

powszechne lub listownie

8.2.Termin składania ofert upływa w dniu 13 sierpnia 2009 za termin złożenia oferty

przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do zamawiającego.

8.3Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie określonym w pkt. 2 zostaną

zwrócone bez otwierania.

IX. Termin związania ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą przez co najmniej 60 dni, licząc od terminu złożenia

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

kolejny oznaczony okres, terminu związania ofertą.

X. Termin i tryb otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu. 14 sierpnia 2009r. w biurze zarządu zamawiającego o

godz. 10:00

XI. Tryb oceny ofert i zasady nie przyjmowania ofert

11.1 Oceny ofert dokona komisja, wyznaczona przez zamawiającego.

11.2 W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez

wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

11.3 Zamawiający nie przyjmie oferty:

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

mowa w punkcie IV

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

w imieniu wykonawcy;

c. oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XII. Wybór oferty



12.1 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

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

ofert:

a. cena - znaczenie 30% - C

b. zaawansowanie technologiczne systemu i innowacyjność rozwiązań technicznych-

znaczenie 30% - Z

c. doświadczenie w budowaniu biogazowni rolniczej znaczenie 30% - D

d. warunki gwarancji znaczenie 10% - G

12.3. Po sprawdzeniu zgodności proponowanego rozwiązania z podanymi wymaganiami

technicznymi Zamawiający oceni korzystność oferty według zasady:

W = C +Z +D+ G

W - wartość punktowa oferty

C - wartość punktowa ceny w ofercie

Z - wartość punktowa zaawansowania technologicznego oraz innowacyjności rozwiązań

G - warunki gwarancji

12.4 Wartość punktowa poszczególnych kryteriów oceny ofert wyliczana będzie według

zasad:

a. Cena oferty

Co

Co - cena w ofercie badanej

Cmin - najniższa cena spośród złożonych

30-znaczenie kryterium

b. Zawansowanie techniczne

Z-max

Zo- punktowa ocena zawansowania technicznego w badanej ofercie

Zmax- najwyższa ocena zawansowania technicznego pośród złożonych ofert

l O- znaczenie kryterium

c. Doświadczenie



Do - punktowa ocena doświadczenia w badanej ofercie

Dmax - maksymalna punktowa ocena doświadczenia z pośród złożonych ofert

30- znaczenie kryterium

d. Warunki gwarancji

Go

G= —xlO
Gtnajj

^-Jmax

G0 - punktowa ocena wartości gwarancyjnej

Gmax - najlepsze warunki gwarancji

Wartości punktowe zmiennych będą oceniane przez członków komisji przetargowej w

skali od O do 10 punktów. Punkty zostaną przeliczone z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku.

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

ofert przedstawia taką samą ocenę punktową, zamawiający spośród tych ofert wybierze

ofertę kolejno według kryteriów o najwyższym znaczeniu. W przypadku identycznych

wartości wszystkich kryteriów zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te

oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego dodatkowych ofert

cenowych.

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

zaoferowane w złożonych ofertach.

12.7. 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-

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;

12.8. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie na piśmie Wykonawców,

którzy złożyli oferty w postępowaniu.

12.9. Za termin dokonania wyboru oferty przez zamawiającego uważa się datę przekazania

pisma, zawierającego zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 9, w sposób umożliwiający

zapoznanie się wykonawcy z jego treścią.

12.10. Zamawiający zawiadomi na piśmie wykonawcę o nie wybraniu jego oferty, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

12.11. 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.

12.12. 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.

12.13. Zamawiający zamknie postępowanie, jeżeli:

a. nie złożono żadnej oferty podlegającej wybraniu;

b. Zamawiający odwołał ogłoszenie i warunki przetargu;

c. postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem warunków przetargu, mającym

wpływ na wybór oferty;

d. umowa może być nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12.14. O zamknięciu postępowania Zamawiający zawiadomi na piśmie, podając

uzasadnienie, równocześnie wszystkich oferentów.

XIII. Warunki, jakie muszą zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

13.2Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania umowy

w terminie 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

13.2.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.

XIV. Postanowienia końcowe

14.1. Przed upływem terminu złożenia ofert zamawiający zastrzega sobie możliwość

zmiany oraz odwołania warunków przetargu.

14.2. W prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.
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