Dąbrowa Górnicza, dnia 05.12.2019

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia dla przetargu 1/0782/2019
Procedura przetargowa dotyczy projektu pt. „Demonstracyjna technologia oczyszczania spalin z taśmy
spiekalniczej DL 2 ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej spełniająca wymagania
Najlepszych Dostępnych Technik BAT w odniesieniu do produkcji żelaza i stali” współfinansowanego
w

ramach

poddziałania

1.1.1

Programu

Operacyjnego

Inteligentny

Rozwój

2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Informujemy, iż zmianie ulega nazwa i zawartość dotychczasowego Załącznik nr 20 „Hybrid
Filter DL2_ LD table.”, stanowiącego element załącznika nr 8 „Specyfikacja Techniczna – udostępniana
po podpisaniu oświadczenia o poufności” do zapytania ofertowego nr 1/0782/2019 z dnia 30/10/2019
W załączeniu udostępniamy nową obowiązującą wersję tego dokumentu w wersji polsko
i anglojęzycznej: „20.Fabric Filter DL 2_LD”.
W samej specyfikacji technicznej zmiana była związana tylko z tytułem załącznika nr 8.
Zaktualizowana wersja specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do zapytania
ofertowego nr 1/0782/2019 z dnia 30/10/2019, będzie udostępniana po podpisaniu oświadczenia
o poufności stanowiącego załącznik nr 3 zapytania ofertowego nr 1/0782/2019
Informujemy, iż w związku ze zmianą zapisów załącznika nr 20 do Specyfikacji technicznej
stanowiącej załącznik nr 8 do zapytania ofertowego nr 1/0782/2019 z dnia 30/10/2019, zmianie ulegają
również zapisy Załącznik nr 5 „Istotne warunki zamówienia” do zapytania ofertowego nr 1/0782/2019
z dnia 30/10/2019.
W załączeniu udostępniamy nową obowiązującą wersję tego dokumentu w wersji polsko
i anglojęzycznej: „Załącznik nr 5 - Istotne warunki zamówienia 1_0782_2019” / „Appendix no. 5 - Major
contractual conditions 1_0782_2019”
Zmiany w dokumentach dotyczą ich nazewnictwa oraz wartości stężenia SOx na wylocie z filtra
tkaninowego oraz stężenia NOx na wylocie filtra tkaninowego.
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Change in the description of the subject of the contract for tender 1/0782/2019
The tender process is related to the project entitled "Demonstrative technology for cleaning flue gas
from DL2 sinter belt in ArcelorMittal Poland S.A., Unit in Dąbrowa Górnicza, meeting the requirements
specified in Best Available Techniques (BAT) for the production of iron and steel” co-financed under submeasure 1.1.1 of the Smart Growth Operational Programme 2014-2020 from the funds of the European
Regional Development Fund.

Please be advised that the title and content of the existing Appendix No 20 "Hybrid Filter DL2_
LD table.", which is part of Appendix no 8 "Technical Specification - made available after signing the
statement and confidentiality" to the request for quotation No. 1/0782/2019 dated 30/10/2019, is changing.
Please find attached the new applicable version of this document in Polish and English: "20.Fabric
Filter DL 2_LD".

In Technical Specification itself the change was only connected with appendix No 8 title.

The updated version of the technical specification constituting appendix No 8 to the request for
quotation No. 1/0782/2019 dated 30/10/2019 will be made available after signing the confidentiality
statement constituting appendix No 3 to the request for quotation No. 1/0782/2019

Please, be advised that due to the change in the provisions of Appendix No 20 to the Technical
Specification, constituting Annex 8 to the request for quotation No. 1/0782/2019 of 30/10/2019, the
provisions of „Appendix no. 5 - Major contractual conditions 1_0782_2019”, to the request for quotation
No. 1/0782/2019 dated 30/10/2019, are also changing.

Please find attached the new valid version of this document in Polish and English:
„Załącznik nr 5 - Istotne warunki zamówienia 1_0782_2019” /

"Appendix no. 5 - Major contractual

conditions 1_0782_2019 "

The changes in the documents relate to document titles and SOx concentration value at the outlet
of the fabric filter and NOx concentration at the outlet of the fabric filter.
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