
1 
 

 

 

Jarocin, dnia 28 lipca 2017 r. 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S.A.  

ul. Poznańska 71a 

63 – 200 Jarocin 

NIP 617-15-59-705, REGON 250675218 

e-mail: sekretariat@drobudjarocin.pl 

adres strony internetowej: www.drobudjarocin.pl 

tel./fax: 62 747 30 18 

 

w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacji technologicznej w procesie 
wytwarzania mas bitumicznych w Golinie celem rozpoczęcia produkcji nowego rodzaju 
mieszanki oraz poprawy efektywności ekonomicznej i ekologicznej całego procesu” w ramach 
Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5 „Wzmocnienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności 
kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, ogłasza przetarg nieograniczony, nieobjęty ustawą Prawo 
zamówień publicznych na poniżej wskazany przedmiot zamówienia; 

 

I. Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia są: 
a) dostawa i montaż fabrycznie nowej instalacji zasilania pyłem węglowym współpracującej 

z istniejącą wytwórnią mas bitumicznych o wydajności do 100 ton/h, 
b) roboty budowlane niezbędne do uruchomienia nowej instalacji zasilania pyłem 

węglowym o której mowa w pkt a). 

Informacje dodatkowe: 

1. Wykonawca ma obowiązek uruchomienia dostarczonej instalacji zasilania pyłem 
węglowym, które to uruchomienie jest warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający (Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S.A.) informuje, że 
przedmiotowe zamówienie objęte jest pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym 
zawierającym wymagania co do realizacji przedmiotu zamówienia. Wymienione dokumenty 
dostępne są w formie papierowej u Zamawiającego i mogą być przekazywane Wykonawcom 
w formie elektronicznej (e-mail lub płyta CD). 
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3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego 
określonymi w niniejszej specyfikacji warunków realizacji zamówienia, przy czym 
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty jego opis techniczny.  

 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:  

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S.A. 
Golina ul. Asfaltowa 1 
63 – 200 Jarocin  
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA 

 

1. Instalacja zasilania pyłem węglowym. 

Rok produkcji: wyprodukowana nie wcześniej niż w 2016 roku (fabrycznie nowa). 

 

1. Palnik 

 

 palnik 2-mediowy na pył węgla brunatnego i olej opałowy lekki (możliwość 
jednoczesnego spalania dwóch różnych paliw) przystosowany do pracy z suszarką 
bębnową T2070 o średnicy 2000 mm i długości 7000 mm: 

palnik podtrzymujący wyłącza się przy osiągnięciu wydajności:  26-28% 

wydajność cieplna:      min. 9,7 MW max 10 MW
  
wydatek pyłu węglowego (przy Wd=22,1MJ/kg)         min. 1600 max 1650 kg/h 
wydatek oleju (przy Wd= 42,7 MJ/kg)                           min. 800 max 850 kg/h 
                     

wentylator zblokowany z palnikiem, wyposażony w tłumik hałasu 
wydajność:       min. 11000 max 11500 m³/h 

moc:        min. 28 max 30 kW 

Dostosować filtr główny do pracy z wyżej opisanym palnikiem. 

 pompa paliwowa na olej opałowy lekki: 

ciśnienie:       min. 32 max 34 bar 

   wydajność pompy:      min. 2000 max 2104 l/ h    

  moc napędu:       min. 3 max 4,0 kW 

Śrubowa pompa paliwa z filtrem, manometrem, zaworem regulacyjnym i armaturą. 

 urządzenie zapłonowe do butli z gazem, 
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 płyta adaptacyjna do palnika. 

      Zamawiający wymaga zastosowania następujących rozwiązań: 

a) Rozpylanie wysokociśnieniowe 
- nie wymagające zapotrzebowania dodatkowego powietrza, 
- olej ma być rozpylany pod (średnim) ciśnieniem 3 MPa. 

b) Praca palnika bez płomienia podtrzymującego 
- płomień podtrzymujący ma pracować tylko do zapłonu palnika, 
- od momentu wyłączenia płomienia podtrzymującego, palnik ma pracować w wyższych 

mocach aż do 100% bez potrzeby używania dodatkowo płomienia podtrzymującego, 
- możliwość wyłączenia płomienia podtrzymującego jeśli jest to konieczne po osiągnięciu 

25% wydajności palnika. 
c) Przepływ powietrza do palnika 

- płomienica (komora spalania) zaprojektowana tak, aby przez silnie zawirowanie 
powietrza pierwszego następował przepływ wsteczny (przy oderwaniu strugi) do środka 
jednostki zapłonu mieszanego, 

- w tym przepływie wstecznym gazy powinny być wystarczająco gorące i paliwo (olej) 
może być odcinane, aby bez dodatkowego zasilania płomień z pyłu węglowego był stale 
podtrzymywany. 

d) Palenisko bez wymurówki 
- konstrukcja oraz sposób dystrybucji powietrza potrzebnego do spalania w dwóch 

strumieniach (dwa rodzaje paliw) gwarantujące, że paliwo optymalnie jest mieszane  
z powietrzem do spalania i palenisko w całym zakresie obciążenia jest optymalnie 
chłodzone. 

e) Kołnierzowy blok dmuchawy z skuteczną izolacją akustyczną 
- rozłączne połączenie bloku dmuchawy i obudowy palnika, dające możliwość, aby 

wstawić monoblok palnika lub podwójny blok palnika w trudno dostępnych miejscach, 
- możliwość obrócenia bloku dmuchawy w kierunku palnika, w zależności od lokalnych 

warunków budynku i okolicy, tak aby blok dmuchawy był zabudowany w optymalnej 
pozycji, 

- zoptymalizowane tłumienie akustyczne, redukujące szumy nawet w ciasnej przestrzeni. 
f) Sterowanie dmuchawy palnika za pomocą falownika (zapewniające mniejszy poziomu 

hałasu oraz zużycie prądu przez dmuchawę palnika w stosunku do rozwiązań 
tradycyjnych). 

g) Parametry nastawcze ściśle skonfigurowane z ustawieniem łopat istniejącej małej 
suszarki bębnowej – odpowiednia konfiguracja ustawień sterownika palnika w celu 
otrzymania nowych krzywych spalania.  

h) System sterowania oddymianiem 
- możliwość sterowania pięcioma niezależnymi organami wykonawczymi (zapewnienie 

optymalnego spalania paliwa na wszystkich poziomach obciążenia), 
- możliwość przechowywania w pamięci maksymalnie do 8 różnych rodzajów 

charakterystyk paliwa z możliwością operacji przełączania charakterystyk różnego 
paliwa między sobą bez wyłączania palnika.  
 
 

2. Instalacja dozowania pyłu węglowego 
 
wydajność dozowania:     min. 2500 max 2600 kg/h 
 
napęd dozownika wysypowego:    min. 0,5 max 0,75 kW 
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napęd dozownika:       min. 0,5 max 0,75 kW 
 
 
przenośnik pneumatyczny: 
 
wydatek powietrza:      min. 550 max 600 m³/h 
 
ciśnienie:       min. 0,5 max 0,6 bar 
 
napęd:         min. 18 max 18,5 kW 
 
 
Instalacja dozowania z dozownikiem celkowym do wyprowadzenia pyłu węglowego  
ze zbiornika głównego, zbiornikiem pośrednim z sondą pomiaru zapełnienia oraz 
dozownikiem celkowym podającym na palnik z regulowaną częstotliwością, 
pneumatycznym przenośnikiem z dmuchawą wyposażoną w tłumik hałasu, zasypem i 
rurociągiem do palnika z armaturą, zaworem odcinającym, odgromnikiem 
zapobiegającym powstawianiu statycznych ładunków elektrycznych. 

 
3. Elektryka i sterowanie 

 moduł podstawowy palnika z elektroniczną regulacją, 

 sterownik dozowania pyłu, 

 komplet kabli: kable, skrzynki zaciskowe i prowadnice kabli pomiędzy częścią siłową i 

odbiornikami zakresu dostawy. 

 

4. Systemu sterowania z następującymi funkcjami: 

 palnik start / stop / usterka, 

 palnik +/- manualny, 

 palnik +/- automatyczny, 

 funkcja bezpieczeństwa „zezwolenie BKS”. 

Zabezpieczenie „zezwolenie BKS”: sterowanie wyposażone w dodatkową opcję 
zabezpieczenia, które zezwala na pył węglowy dopiero wtedy, gdy bęben suszarki zostanie 
napełniony kruszywem.  

 

5. Instalacja inertyzacji zbiornika na pył węglowy gazem obojętnym CO2  

 8 butli z gazem obojętnym, 

 1 reduktor z podgrzewaczem, 

 1 kolektor spinający butle, 

 dokumentacja techniczna z instrukcją obsługi. 
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6. Zbiornik na pył węglowy  

 

 zbiornik na pył węglowy - dane techniczne: 

pojemność:       min. 110 max 120 m³ 

średnica:        max 3500 mm 

wysokość do dachu zbiornika:     max 17,2 m 

nachylenie stożka wylotowego:      min. 70 º max 80 º 

 chłodnica powietrza podającego - dane techniczne: 

 
temperatura wlotowa powietrza gorącego:    max 180 ºC 

temperatura wylotowa powietrza chłodnego    max. 80 ºC 

wydatek powietrza:      min. 380 max 400m³/h 

ciśnienie pracy:       około 2bar 

 

Wymaga się, aby cały zbiornik był wykonany według dyrektywy ATEX odporność na 
ciśnienie do 3 bar 

 korpus silosa posadowiony na cylindrycznej podstawie nośnej z drzwiami wejściowymi 
i oświetleniem wewnętrznym z wyposażeniem jak poniżej: 

 
Instalacja spulchniania zainstalowana na stożku wysypowym, składająca się z rurociągu 
obwodowego, wraz z dyszami, zaworami, zaworem odcinającym i manometrem. 

 
Przewody sprężonego powietrza i gazu obojętnego do urządzeń odbiorczych sprężonego 
powietrza i instalacji wypełniania zbiornika gazem obojętnym wraz z armaturą zabudowane 
na pobocznicy części nośnej. 

Pomost na dach zbiornika wraz z drabinką i poręczami. 

 
Przewód do napełniania z kolanami trudnościeralnymi wraz z zaworem odcinającym, 
poprowadzony od wysokości około 1400 mm do komory rozładunkowej na wysokości 
dachu zbiornika, min. 10 m przewodu elastycznego z szybkozłączem i odgromnikiem 
zapobiegający powstawaniu statycznych ładunków elektrycznych oraz 2 przewody 
powietrzne, min. 10 m długości każdy, szybkozłączami do połączenia sprężarki z chłodnicą 
powietrza. Sito do oddzielania grubszych cząstek. 

Zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika z zabudowanym pionowo w dachu 
zbiornika łopatkowym czujnikiem obrotowym w wykonaniu przeciwwybuchowym, który 
wytwarza sygnał akustyczny i/lub optyczny oraz po krótkim, nastawnym opóźnieniu zamyka 
zawór odcinający na przewodzie do napełniania.  
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Klapa eksplozyjna wraz z zabezpieczeniem implozyjnym umieszczona na dachu zbiornika. 
 
Filtr tkaninowy z tkaniną poliester – filc igłowy antystatyczny.  

Pomiar zapełnienia o działaniu mikrofalowym. 

Czujnik poziomu minimalnego zapełnienia na wylocie ze zbiornika. 

Czujniki temperatury PT-100 ze wskaźnikami cyfrowymi zainstalowane na dachu zbiornika  
i na wylocie ze zbiornika.  

 

Pokrycie powierzchni:  

Wszystkie powierzchnie lakierowane:1 warstwa podstawowa + 1 warstwa wierzchnia. 

Kolor instalacji zasilania pyłem węglowym:  RAL 5015. 

 

UWAGA! 

Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej 
specyfikacji dodaje się słowa „lub równoważne”. 

 

2. Roboty budowlane związane z instalacją zasilania pyłem węglowym.  

Roboty budowalne wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.  

 

II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz forma i termin płatności 

1. Czas wykonania przedmiotu zamówienia (w tym dostawa, montaż, uruchomienie  
i wykonanie robót budowlanych) nie później niż do 60 dni od dnia podpisania umowy 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Forma i termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia:  
1) 60% wynagrodzenia brutto płatne w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy na realizację 

przedmiotu zamówienia, 
2) 40% wynagrodzenia brutto płatne w ciągu 60 dni od daty wystawienia prawidłowych 

faktur przez Wykonawcę, podstawą wystawienia faktur jest podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru końcowego. Zamawiający  zabezpieczy 
wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości 40% ceny brutto w formie gwarancji 
bankowej. Gwarancja bankowa zostanie przekazana Wykonawcy ciągu 10 dni od dnia 
podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na realizację przedmiotu 
zamówienia. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 

 

W przetargu mogą wziąć udział podmioty spełniające następujące warunki: 
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1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, co wykażą składając dokumenty o których 
mowa w ust.2 i poniżej. 

2. Wykażą się realizacją dwóch dostaw z montażem i uruchomieniem instalacji zasilania pyłem 
węglowym wraz z palnikiem na pył węgla brunatnego o mocy min. 9 max 12MW  
na istniejącej wytwórni mas bitumicznych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia stosownych referencji wystawionych 
przez klientów potwierdzających, że zamówienie zostało zrealizowane w sposób terminowy 
i należyty, w tym należy wykazać zamówienie o wartości minimum 850 000 złotych netto 
każde. 

3. Złożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – oświadczenie Wykonawcy na 
Formularzu ofertowym. 

4. Przedstawią aktualny odpis  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej (lub ich odpowiedników w kraju oferenta zarejestrowanego 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy ze 
względu na otwarcie jego likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości, wystawiony nie 
wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Przedstawią aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (lub jego 
odpowiednika w kraju oferenta zarejestrowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione 
nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6. Przedstawią aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (lub jego odpowiednika w kraju oferenta zarejestrowanego poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7. Udzielą gwarancji jakości i rękojmi za wady i usterki na przedmiot zamówienia na okres nie 
krótszy niż 12 miesięcy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady i usterki rozpoczyna 
swój bieg od daty podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie oświadczeń  
i załączonych dokumentów, o których mowa wyżej zgodnie z formułą:  spełnia – nie spełnia. 

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Osoby uprawione do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie ogłoszenia  
i przedmiotu zamówienia: Andrzej Siliński i Tomasz Kulczak, tel./fax 62 747 30 18, e-mail: 

sekretariat@drobudjarocin.pl 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za 
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pomocą faxu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła 
do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej. 

4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści ogłoszenia, kierując 
swoje zapytanie na piśmie na adres Zamawiającego. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający niezwłocznie udostępni 
na stronie internetowej, na której dostępne jest ogłoszenie. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia 
postępowania bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. 

 

V. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne. Przedłużenie terminu związania 
ofertą może nastąpić tylko raz. 

 

VI. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej 
specyfikacji. W ofercie należy podać między innymi cenę za wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia. 

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.  
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz  
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

4. Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich (PLN) lub Euro (EUR) i wyliczyć 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie indywidualnej kalkulacji 
Wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy jak i wszelkie 
koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.  

5. W przypadku podania ceny w Euro (EUR) Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania 
ofert dokona przeliczenia ceny w Euro (EUR) na złote polskie (PLN) według średniego 
kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego otwarcie ofert.  

6. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego 
zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

7. Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawców 
mających siedzibę poza granicami Polski i nie są płatnikami podatku od towarów i usług 
VAT, doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i usług VAT, który ma 
obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert 
częściowych i/lub ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

9. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 



9 
 

10. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 

11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

12. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo 
powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem kopii. 

13. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia lub niezgodne  
z wymaganiami technicznymi zostaną odrzucone.  

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

VII. Składanie ofert 

1. Ofertę w języku polskim, spełniającą warunki określone w specyfikacji warunków realizacji 
zamówienia, składa się w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej 
ofertę z dopiskiem „Oferta na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji zasilania pyłem 
węglowym wraz z wykonaniem robót budowlanych”.  

2. Oferta powinno być przesłana lub dostarczona na adres: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
„DROBUD” S.A., Golina ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin (sekretariat) do dnia  
29 sierpnia 2017 roku do godz. 10.00 czasu obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej. 
Oferty otrzymane po podanym terminie zostaną odesłane oferentom nieotwarte.  
W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem będzie się ją uważać za złożoną  
w terminie, jeżeli zostanie doręczona na wskazany wyżej adres do dnia 29 sierpnia 2017 
roku do godz. 10.00 czasu obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej. Pełne ryzyko 
niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy. 

 

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

1. Kryterium ceny (z wagą punktową 60) – wartość liczona wg wzoru: 

C = (Cmin / Cbad) x 60 pkt, gdzie: 

C – wartość punktowa ocenianego kryterium 

Cmin – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert 

Cbad – cena brutto badanej oferty 

Kryterium „ceny” będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę  
w formularzu ofertowym. Kryterium będzie oceniane łącznie dla instalacji zasilania pyłem 
węglowym i wykonania robót budowlanych niezbędnych do uruchomienia nowej instalacji 
zasilania pyłem węglowym. Pod uwagę będzie brana suma obu cen. Wynik zaokrąglony będzie 
do dwóch miejsc po przecinku. 
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2. Kryterium czas wykonania (z wagą punktową 40) – wartość liczona wg wzoru: 

W = (Wmin / Wbad) x 40 pkt, gdzie: 

W – wartość punktowa ocenianego kryterium 

Wmin – najmniejsza ilość dni na wykonanie zadania 

Wbad – ilość dni badanej oferty 

Kryterium „czasu wykonania” będzie rozpatrywane na podstawie ilości dni podanych przez 
Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po 
przecinku. 

3. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych za wyżej wymienione kryteria. 
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana 
zostanie oferta z największą liczbą punktów. 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, wezwie on 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert 
dodatkowych. 

5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach. 

6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 
pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym ogłoszeniem, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w niniejszej specyfikacji warunków realizacji zamówienia,  
a także zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 

IX. Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00 czasu obowiązującego  
w Rzeczypospolitej Polskiej, budynek biurowy (salka konferencyjna) Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowych „DROBUD” S.A. Golina ul. Asfaltowa 1, 63 – 200 Jarocin.  
 

X. Wybór oferty 

Oferty zostaną zweryfikowane pod kątem spełnienia wymogów określonych w specyfikacji 
warunków realizacji zamówienia.  

W przypadku stwierdzenia w ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich 
wymaganych dokumentów, Wykonawca zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia 
oferty w wyznaczonym terminie. Wykonawcy mogą być również wezwani o złożenie 
wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferty niespełniające wymogów (niedające się uzupełnić 
lub nieuzupełnione) zostaną odrzucone. 
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XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie 
jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje  

o których mowa w pkt 1) również na stronie internetowej oraz w miejscu  
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Informacja o najkorzystniejszej  
ofercie będzie także opublikowana w „Bazie konkurencyjności” na stronie 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

 

XII. Pozostałe informacje 

1. W niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich 

(PLN). W przypadku ceny ofertowej Wykonawcy wyrażonej w walucie Euro (EUR) należy 
dokonać przeliczenia ceny w Euro (EUR) na złote polskie (PLN) według średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez 
Wykonawcę.  

 

XIII. Załączniki 

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami. 

2. Wzór umowy. 


