Projekt „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

www.skotansa.pl
Katowice, 15 lipca 2014 r.

nr ref. POIG/ZO/10/01.04.00-02-105/10

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z optymalizacją pracy instalacji badawczej w ramach projektu „Wykorzystanie odpadowego
wodoru do celów energetycznych” na podstawie Umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr
UDA-POIG.01.04.00-02-105/10, w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1
Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013, Zamawiający: SKOTAN S.A. 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13 z dniem 15 lipca 2014 r.
ogłasza wszczęcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższą specyfikacją.
1. Przedmiotem zamówienia są badania w zakresie optymalizacji parametrów pracy bloków
następujących agregatów wraz z osprzętem:

a. agregat kogeneracyjny typu HE-SEC-402/513-MG402-GZ zmodernizowany do zasilania
wodorem odpadowym, o nominalnej mocy elektrycznej (przy zasilaniu metanem) 402 kW,
o nr seryjnym: HE-MG402/513/136/133904; (silnik widlasty 12V);

b. agregat kogeneracyjny typu HE-SEC-402/513-MG402-GZ zmodernizowany do zasilania
wodorem odpadowym, o nominalnej mocy elektrycznej (przy zasilaniu metanem) 402 kW,
o nr seryjnym: HE-MG402/513/135/133904; (silnik widlasty 12V);

c. agregat kogeneracyjny typu HE-SEC-200/263-MG200-GZ zmodernizowany do zasilania
wodorem odpadowym, o nominalnej mocy elektrycznej (przy zasilaniu metanem) 200 kW,
o nr seryjnym: HE-MG200/263/134/133904; (silnik rzędowy 6R);
2. Zamawiający przewiduje cykliczne zamówienia na badania w okresie nie dłużej niż do 31.12.2014 r.
oraz nie częściej niż co 500 motogodzin (mth) pracy poszczególnego agregatu; przy czym Zamawiający
będzie składał zamówienia odrębnie dla każdego agregatu a komplet badań do wykonania w ramach
pojedynczego zamówienia będzie obejmował każdorazowo następujące elementy:
1) Oględziny zewnętrzne agregatu
2) Kontrola układu sterowania, analiza zdarzeń zarejestrowanych w sterowniku agregatu, analiza
kodów diagnostycznych,

regulacja układu sterowania, szczególnie nastaw, parametrów i

zabezpieczeń agregatu w sterowniku
3) Kontrola połączeń śrubowych
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4) Kontrola i regulacja urządzeń peryferyjnych
5) Kontrola instalacji gazowej (ścieżki gazu agregatu)
6) Kontrola działania detektorów upływu gazu
7) Kontrola odprowadzenia kondensatu z wymiennika woda/spaliny i tłumika
8) Kontrola działania systemu podgrzewania bloku silnika
9) Kontrola, weryfikacja i ewentualna regulacja luzów zaworowych (należy przy każdej kontroli
pamiętać o wymianie uszczelki pokrywy zaworów)
10) Kontrola parametrów pracy prądnicy
11) Kontrola poziomu i analiza oleju silnikowego z uwzględnieniem rekomendacji do dalszego
działania – odpowiednio: wymiana oleju, wymiana filtrów oleju, zmiana gatunku oleju,
uzupełnienie oleju itd.
12) Kontrola układu zapłonowego, szczególnie świec zapłonowych, analiza stanu z uwzględnieniem
rekomendacji do dalszego działania – odpowiednio: czyszczenie świec, ustawienie, wymiana,
zamiana typu świec itd.
13) Kontrola parametrów pracy agregatu (minimum 30 min. pracy pod obciążeniem)
14) Kontrola układu dolotowego silnika, w tym kontrola wkładu filtra powietrza i ewentualna wymiana
15) Pomiar ciśnienia sprężania w każdym cylindrze
16) Kontrola czujnika obrotów
17) Kontrola przewodów odbioru mocy (pomiędzy prądnicą w wyłącznikiem głównym)
18) Kontrola/nastawa regulatora napięcia prądnicy
19) Kontrola układu wydechowego
20) Kontrola jakości płynu chłodzącego, szczególnie stężenia
21) Kontrola i regulacja (w zależności od potrzeb) obiegów układu chłodzenia, w tym kontrola
działania automatycznych zaworów odpowietrzających
22) Całościowa analiza działania agregatu, bazująca na powyższych kontrolach, szczególnie silnika i
w zależności od potrzeb (jednak nie rzadziej niż co 2000 tys. mth) inspekcja wewnętrzna silnika:
demontaż wybranych głowic, oględziny wnętrza cylindrów, oględziny głowicy ze szczególnym
uwzględnieniem gniazd zaworowych, montaż głowic.
3. Wykonawca będzie zobligowany do złożenia po każdym zamówionym badaniu raportu zawierającego
analizy i wnioski dotyczące wszystkich elementów wyszczególnionych w pkt. 2.
4. Charakterystyka instalacji badawczej:
Lokalizacja: na terenie Grupy Azoty ZAK SA, ul. Mostowa 30A, Kędzierzyn-Koźle. W ramach instalacji
badawczej służącej do utylizacji gazów poprocesowych zawierających wodór pracują dwa moduły: moduł
pierwszy składający się z dwóch silników spalinowych sprzężonych z agregatami prądotwórczymi o mocy
mechanicznej 420 kW każdy oraz mniejszego silnika spalinowego sprzężonego z agregatem
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prądotwórczym o mocy mechanicznej 210 kW. Instalacja demonstracyjna obsługuje także moduł z
ogniwem wodorowym.
Nośnikiem energii wykorzystywanej w instalacji jest cześć gazów upustowych z instalacji alkoholi OXO
(trzy strumienie: z pętli butanolowej, z pętli oktanolowej, z pętli aldehydowej). Gazy z instalacji OXO
po zmieszaniu w zbiorniku pośrednim kierowane są na silniki spalinowe. Niewielki strumień gazu
wodorowego kierowany do instalacji wydzielania czystego wodoru, przeznaczonego do zasilania ogniwa
wodorowego. Skropliny ze zbiorników buforowych są magazynowane w zbiorniku buforowym okresowo
wykorzystywane jako paliwo ciekłe. Silniki spalinowe zasilane gazem wodorowym napędzają generatory
prądotwórcze, przekazujące energię elektryczną do sieci zakładowej ZAK.

5. Kryteria oceny
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria
a) Łączna oferowana cena [PLN] (waga kryterium – 60%)
b) Doświadczenia Oferenta w przedmiocie umowy (waga kryterium – 30%)
c) Termin wykonania – (waga kryterium - 10%)
Kryterium nr 1 – cena przedstawiona w ofercie będzie oceniane zgodnie z zależnością:
P1 = 100 * Cn / Cr * 0,60 gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
100 – maksymalna liczba punktów
Cn – najniższa łączna oferowana cena w przetargu
Cr – łączna cena rozpatrywanej oferty
0,60 – waga kryterium
Maksymalną liczbę punktów 60 otrzyma najniższa łączna oferowana cena.

Kryterium nr 2 – Doświadczenie Oferenta w przedmiocie Umowy przedstawione w ofercie będzie
oceniane w oparciu o następujące parametry:
a) załączenie dowodów potwierdzających prowadzenie prac badawczych oraz uczestnictwo w
projektach badawczych o podobnym charakterze - maksymalną liczbę punktów 20. otrzyma
Oferent, który przedstawi najwięcej potwierdzających dokumentów/referencji;
b) załączenie dowodów potwierdzających doświadczenie w pracy z silnikami MAN użytymi w
agregatach kogeneracyjnych - maksymalną liczbę punktów 10. otrzyma Oferent, który przedstawi
najwięcej potwierdzających dokumentów/referencji;

Maksymalna liczba punktów za kryterium Doświadczenie Oferenta – 30.
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Kryterium nr 3 – Czas realizacji kompletu badań
Maksymalną liczbę punktów 10 otrzyma najkrótszy oferowany niezbędny czas realizacji kompletu badań
wskazanego w punkcie 2.

Łączna maksymalna liczba punktów dla wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt.

6. Oferty zawierające:
a) cenę netto w polskich złotych dla kompletu badań wskazanego w punkcie 2.; przy czym oferta
powinna zawierać osobno cenę dla pojedynczego agregatu HE-SEC-402/513-MG402-GZ oraz
osobno cenę dla pojedynczego agregatu HE-SEC-200/263-MG200-GZ;
b) termin realizacji kompletu badań wskazanego w punkcie 2; dla pojedynczego agregatu;
c) termin ważności oferty co najmniej do 31 sierpnia 2014 r.
d) ze względu na rodzaj urządzeń – oświadczenie Oferenta o dysponowaniu i zapewnieniu
pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia, równocześnie gazowe, elektryczne (w
tym do eksploatacji agregatów prądotwórczych) i ciepłownicze oraz
posiadających
udokumentowane przeszkolenie do pracy z silnikami gazowymi MAN.
można składać osobiście lub przesyłać pocztą w formie papierowej na adres biura SKOTAN SA w
Chorzowie (ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów) do dnia 22 lipca 2014, do godz. 12.00.
7. Treść niniejszego zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej spółki
(www.skotansa.pl) oraz w miejscu ogólnodostępnym w biurze SKOTAN SA w Chorzowie (ul. Dyrekcyjna
6, 41-506 Chorzów).
8. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni oferenci biorący udział w przedmiotowej
procedurze.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty bez
podania przyczyny.

Z poważaniem

Marek Pawełczak
Prezes Zarządu

Skotan SA
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
tel. +48 32 60 30 630
fax +48 32 60 30 620

Skotan SA (biuro w Warszawie)
ul. Łucka 7/9
00-842 Warszawa
tel. +48 22 658 66 69
fax +48 22 658 63 25

NIP 548-007-69-67
REGON 070629344
KRS 0000031886
PBP Bank S.A., nr rachunku: 36 1870 0006 0000 0525 0111 0020
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy, wartość kapitału akcyjnego 65 880 000 PLN

4

