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Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko

DIŚ-II.461.14.2021.MW Warszawa, dnia  20-04-2021 r.
1568146.5116447.4096525

Rozeznanie rynku związane z oszacowaniem wartości zamówienia polegającego na 
opracowaniu poradnika dotyczącego stosowania decyzji wykonawczej Komisji 

ustanawiającej Konkluzje BAT dla przetwórstwa żelaza i stali.

1 Wstęp
W lutym br., zakończył się techniczny etap rewizji dokumentu referencyjnego BAT (BREF) dla 
przetwórstwa żelaza i stali (FMP). Przedmiotowy dokument zawiera już projekt Konkluzji BAT, które po 
przejęciu przez Komitet art. 75 IED, zostaną opublikowane w formie decyzji wykonawczej Komisji. 
Zakres Konkluzji FMP obejmuje:

 walcowanie na gorąco w instalacjach o wydajności przekraczającej 20 ton stali surowej na 
godzinę;

 nakładanie powłok metalicznych w instalacjach o wydajności przekraczającej 2 tony stali 
surowej na godzinę – obejmuje to cynkowanie ogniowe i zanurzeniowe 

 powierzchniowa obróbka metali z zastosowaniem procesów chemicznych lub 
elektrolitycznych gdzie pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, gdy jest to 
powiązane z walcowaniem na zimno, ciągnieniem drutu lub cynkowaniem zanurzeniowym,

 oczyszczanie ścieków przemysłowych, z wyłączeniem oczyszczalni komunalnych, pod 
warunkiem, że główny ładunek zanieczyszczeń pochodzi z działań wymienionych powyżej

Departament Instrumentów Środowiskowych planuje zlecenie opracowania wytycznych 
wyjaśniających w jaki sposób prawidłowo interpretować i posługiwać się Konkluzjami BAT dla 
przetwórstwa żelaza i stali. 

W celu oszacowania wartości zamówienia zwracam się z uprzejmą  prośbą o jego szacunkową 
wycenę na podstawie informacji przekazanych poniżej, w punktach 2 - 5.

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, 
jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat 
kosztów realizacji opisanej usługi

Informacje proszę przesyłać do dnia 28 kwietnia 2021 r., na formularzu wyceny dołączonym do 
niniejszego pisma, na adres marcin.wisniewski@klimat.gov.pl

2 Przedmiot zamówienia 
Przygotowanie praktycznych wytycznych dla organów administracji jak również dla prowadzących 
instalacje ułatwiających dostosowanie pozwoleń zintegrowanych oraz objętych nimi instalacji do 
Konkluzji BAT dla przetwórstwa żelaza i stali (FMP)
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Wytyczne powinny dostarczyć informacji na temat technicznych aspektów zastosowania 
przedmiotowych Konkluzji oraz właściwej interpretacji treści tego dokumentu w świetle przepisów 
obowiązujących w Polsce, obejmując w szczególności, następujące kwestie:

 Analiza zakresu Konkluzji FMP,
 Omówienie poszczególnych technik BAT  oraz ewentualnych ograniczeń związanych z ich 

zastosowaniem, z uwzględnieniem informacji zawartych w projekcie dokumentu referencyjnego 
BAT dla przetwórstwa żelaza i stali  (BREF FMP)

 Przegląd technik stosowanych na reprezentatywnej grupie krajowych instalacji oraz 
rekomendacje w zakresie możliwości/wariantów ich dostosowania do BAT.

3 Sposób oraz termin realizacji zamówienia.
Zamówienie powinno mieć formę pisemnego poradnika branżowego, opracowanego w czytelny 
i logiczny sposób, przekazanego zamawiającemu w formie elektronicznej oraz papierowej. 

Podobne opracowania dla innych branż dostępne są na stronie http://ekoportal.gov.pl/pozwolenia-
zintegrowane/poradniki-branzowe 

Termin realizacji zamówienia to maksymalnie 5 miesięcy od daty popisania umowy. 

Wykonawca powinien być gotowy do odbycia przynajmniej 3 telekonferencji/rozmów z zamawiającym 
w trakcie realizacji zamówienia. 

4 Kompetencje wykonawcy
 Praktyczna i teoretyczna wiedza nt. procesów technologicznych (także w zakresie ich wpływu na 

środowisko) wykorzystywanych w przetwórstwie żelaza i stali objętych zakresem Konkluzji FMP,
 Znajomość krajowych instalacji, na których prowadzone są działania objęte zakresem Konkluzji 

FMP,
 Wiedza nt. technik ograniczania oddziaływań na środowisko powodowanych przez instalacje do 

przetwarzania żelaza i stali.
 Znajomość przepisów dotyczących pozwoleń zintegrowanych 

5 Informacje dodatkowe
Zmawiający zapewni dostęp do projektu Konkluzji BAT oraz projektu BREFu w języku angielskim

6 Osoba kontaktowa 
Marcin Wiśniewski, Departament Instrumentów Środowiskowych, tel.: 22 3692709, email: 
marcin.wisniewski@klimat.gov.pl

Z poważaniem

Maciej Mucha
Dyrektor
Departament Instrumentów Środowiskowych
/ – podpisany cyfrowo/
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