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ZAPYTANIE OFERTOWE*

(na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych 
– Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

Zamawiający:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Osoba upoważniona do kontaktów: 

Marcin Wiśniewski tel: 22 36 92 305, e-mail. marcin.wisniewski@klimat.gov.pl

Opracowania poradnika branżowego w zakresie implementacji Konkluzji 
BAT dla przetwórstwa żelaza i stali (FMP).

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wstęp

W lutym 2021 r., zakończył się techniczny etap rewizji dokumentu  referencyjnego  BAT (BREF) dla 
przetwórstwa żelaza i stali (FMP). Przedmiotowy dokument zawiera już projekt Konkluzji BAT, które 
po przyjęciu 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, 
 powierzchniową obróbkę metali z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, 

gdzie pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, gdy zachodzi w ramach walcowania na 
zimno, ciągnienia drutu lub cynkowania zanurzeniowego,

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

Publikacja Konkluzji BAT spowoduje, że konieczna będzie aktualizacja pozwoleń zintegrowanych jak 
i praktyczne dostosowanie wielu instalacji, dla których główny rodzaj działalności mieści się w zakresie 
tego dokumentu.
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Należy tu zaznaczyć, że Konkluzje BAT publikowane są w formie decyzji wykonawczych Komisji, 
które obowiązują wprost i w związku  z tym nie są transponowane na poziom prawa krajowego. Dlatego 
też szczególnie ważne jest opracowanie rzetelnych wytycznych i praktycznych wytycznych, które 
usprawnią proces dostosowania. 

Szczegółowe zadania do realizacji

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).
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:

1. Analiza zakresu Konkluzji FMP,
2. Omówienie poszczególnych technik oraz ewentualnych ograniczeń związanych z ich 

zastosowaniem jak również wskazanie możliwych rozwiązań alternatywnych. Powyższe 
powinno uwzględniać w szczególności informacje zawarte w projekcie dokumentu 
referencyjnego BAT dla przetwórstwa żelaza i stali  (BREF FMP)

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

Realizacja zadnia nr 1 powinna przede wszystkim wskazać jakie rodzaje instalacji objęte są zakresem 
niniejszych Konkluzji BAT, a jakie nie. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że uwzględniają one 
procesy takie jak walcowanie na zimno czy ciągnienie drutu, które nie zostały wymienione w załączniku 
do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji 
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169). 
Zgodnie z zakresem projektu Konkluzji FMP, obejmują one m.in. walcowanie na zimno oraz ciągnienie 
drutu, gdy są to działania bezpośrednio powiązane z walcowaniem na gorąco lub cynkowaniem 
ogniowym. Wytyczne powinny dostarczyć merytorycznych argumentów pozwalających na ocenę, kiedy 
takie układy należy traktować jako zespół urządzeń powiązanych technologicznie – a więc jedną 
instalację, w całości objętą konkluzjami FMP. 

Realizacja zadania nr 2 ma na celu omówienie poszczególnych BAT z uwzględnieniem podziału na 
wymagania ogólne oraz techniki charakterystyczne dla poszczególnych procesów. 
Należy zwrócić uwagę na zapisy warunkujące zastosowanie granicznych wielkości emisji (BAT AELs) 
od ładunku danego zanieczyszczenia wprowadzanego do powietrza np. z pieców do wygrzewania 
wsadu. Wytyczne powinny określać zasady ustalania/wyliczania ładunku dla danego rodzaju pieca, oraz 
wskazywać jakie czynniki mogą mieć wpływ na jego wielkość. 
Istotnym elementem wymagającym analizy są także uwarunkowania ogólne Konkluzji FMP wskazujące 
m.in. na referencyjną zawartość tlenu, do której odnoszone powinny być BAT AELs dla procesów 
spalania. Konkluzje zawierają zapisy mówiące, że w przypadku spalania w atmosferze wzbogaconej 
w tlen BAT AELs należy znormalizować na podstawie poziomu CO2 w spalinach. Konieczne będzie 
wyjaśnienie w jakich przypadkach należy spodziewać się spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen 
i w jaki sposób dokonać przeliczenia wielkości emisji na warunki referencyjne z uwzględnieniem ilości 
CO2 w spalinach.
Ponadto w ramach zadania nr 2 wykonawca powinien scharakteryzować typowe, dla instalacji objętych 
konkluzjami BAT, warunki odbiegające od normalnych.
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Realizacja zadania nr 3 polega na dokonaniu przeglądu technik stosowanych w krajowych instalacjach1,  
porównaniu ich z tymi opisanymi w Konkluzjach BAT dla FMP oraz przedstawieniu rekomendacji 
w zakresie praktycznych aspektów dostosowania. W przypadku wymagań BAT mówiących 
o stosowaniu odpowiedniej kombinacji technik, należy wskazać jaka kombinacja wydaje się najbardziej 
odpowiednia dla danego procesu.

Szczegóły realizacji poszczególnych zadań zostaną uzgodnione z zamawiającym w trakcie 
opracowywania poradnika.

Wykonawca może zaproponować dodatkowe elementy wykraczające poza wskazany powyżej zakres.  

2 Termin wykonania zamówienia i sposób jego realizacji:

Zamówienie należy zrealizować nie później niż do 5 listopada 2021 r.

Wykonawca powinien też zarezerwować środki do odbycia minimum dwóch telekonferencji/spotkań 
z zamawiającym na początku i na końcu realizacji pracy. Celem pierwszego spotkania będzie przede 
wszystkim uzgodnienie z zamawiającym koncepcji zleceniobiorcy co do sposobu realizacji pracy. 
Drugie spotkanie ma posłużyć prezentacji wstępnych rezultatów i uzgodnieniu końcowego kształtu 
poradnika. 

Ponadto zmawiający powinien być regularnie (co miesiąc) infamowany (np. telefonicznie) o postępach 
w realizacji zlecenia.

Poradnik należy  przygotować w języku  polskim, w sposób zrozumiały, z czytelnym układem 
i formatowaniem.  

Uzgodnioną wersję pracy należy dostarczyć zamawiającemu w formie elektronicznej na wskazany 
w umowie adres poczty elektronicznej, w  formacie PDF i Microsoft  Office  2010  (lub  
kompatybilnym).

3 Warunki udziału w postępowaniu (np. szczególne 
uprawnienia, wymagana wiedza i doświadczenie) 

 Wyksztalcenie wyższe o profilu ochrona środowiska, inżynieria środowiska, metalurgia, chemia lub 
pokrewne,  

 Doświadczenie w tworzeniu analiz lub projektów, związanych z ochroną środowiska, dotyczących 
instalacji do przetwórstwa żelaza i stali, 

 Znajomość procesów technologicznych stosowanych w instalacjach do przetwórstwa żelaza i stali 

4 Wymagania dotyczące oferty. 

1. Informacje, jakie Wykonawca musi uwzględnić w ofercie:

 Cenę jednostkową netto, podatek od towarów i usług (VAT), wskazanie jaką część ceny stanowią 
prawa autorskie, cenę brutto w złotych, 

1 Chodzi o próbę reprezentatywną odzwierciedlającą procesy objęte zakresem Konkluzji FMP 
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 Wykaz projektów, ekspertyz, opracowań, prac badawczych itp. mających związek z zakresem 
opracowywanego poradnika, zrealizowanych przez Wykonawcę2

 CV członków zespołu, zaangażowanych w przygotowanie poradnika wraz ze wskazaniem zakresu 
przewidzianych di realizacji zadań

Oferta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi 
składający ofertę.

2. Forma w jakiej ma być złożona oferta.
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną w formie podpisanego, zeskanowanego dokumentu na adres: 
marcin.wisniewski@klimat.gov.pl oraz departament.instrumentow.srodowiskowych@klimat.gov.pl 

3. Termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. 

5 Kryteria oceny ofert, ich wagi i sposób dokonywania oceny

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniżej przedstawionych 
kryteriów oceny ofert wraz z ich wagą. Liczba przyznawanych punktów dla każdego kryterium zostanie 
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Lp. Kryterium Waga

1. Cena brutto 50 %

2. Doświadczenie 50 %

RAZEM 100 %

1) Cena (50% oceny):

Maksymalną liczbę punktów (50) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę 
za realizację zamówienia. Pozostali wykonawcy otrzymają liczbę punktów zgodnie z poniższym 
wzorem:

gdzie:]50[
C
C

OB

N
1 P

P1 - liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę;
CN – najniższa zaoferowana cena brutto;
COB – cena brutto oferty badanej;
Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2) Doświadczenie (50% oceny):

Maksymalną liczbę punktów (50) otrzyma Wykonawca, który wykaże się najwyższą liczbą opracowań 
ekspertyz itp. mających związek z tematem zlecenia (posiada największe doświadczenie). 

2 Chodzi o projekty, ekspertyzy, prace badawcze itp., w wykonaniu których uczestniczył przynajmniej jeden z 
ekspertów wyznaczanych do realizacji zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym.

mailto:marcin.wisniewski@klimat.gov.pl
mailto:departament.instrumentow.srodowiskowych@klimat.gov.pl
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Pozostali wykonawcy otrzymają liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:]40[
D
D

N

OB
2 P

P2 - liczba punktów przyznanych wykonawcy za doświadczenie;
DN – oferta z największym doświadczeniem;
DOB – doświadczenie oferty badanej;
Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

W celu wyliczenia liczby punktów przyznanych za doświadczenie(P2) do każdej z prac, o których 
mowa w pkt. 4, mającą bezpośredni związek z zakresem zlecenia, zastosowana zostanie waga = 3. Za 
prace związane pośrednio z zakresem zlecenia zastosowana zostanie waga = 1

3) Suma:
Maksymalną możliwą końcową oceną oferty jest 100 punktów. Za najkorzystniejszą uznana zostanie 
oferta, która po zsumowaniu punktów przyznanych za poszczególne kryteria uzyska najwyższą liczbę 
punktów P zgodnie ze wzorem:

P = P1 + P2 

6 Informacje dodatkowe
1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska posiada aktualny certyfikat  zarządzania środowiskowego, 

potwierdzający wdrożenie i funkcjonowanie systemie ekozarządzania i audytu EMAS, w oparciu 
m.in. o Politykę Środowiskową. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 
się z treścią Polityki Środowiskowej dostępną na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
https://www.gov.pl/web/klimat/emas-w-ministerstwie

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania odpadów, powstałych w wyniku 
realizacji umowy/zlecenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (jeśli dotyczy 
przedmiotu umowy/zlecenia)

Z poważaniem

Maciej Mucha
Dyrektor
Departament Instrumentów Środowiskowych
/ – podpisany cyfrowo/

* Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
i w związku z tym nie przysługują środki odwoławcze określone w Dziale IX tej ustawy. Zapytanie ofertowe nie jest również 
ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie wywołuje określonych w nim skutków prawnych. 

https://www.gov.pl/web/klimat/emas-w-ministerstwie
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