Specyfikacja Techniczna
Projektu pt. „Poprawa jakości i uzysku spieku wielkopiecowego oraz
warunków pracy poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii
zwiększającej powierzchnię roboczą taśmy spiekalniczej” (nr projektu
POIR.01.01.01-00-1181/17)

Przed podpisaniem oświadczenia o zachowaniu poufności.
Niniejsza specyfikacja stanowi załącznik nr 4 do zapytania o szacowanie nr NR 1181/SzR/1/POIR_6/1.1.1/2017

ArcelorMittal Poland S.A.
Oddział Dąbrowa Górnicza

Strona 1 z 3

WSTĘP

ArcelorMittal Poland S.A. (dalej też AMP) prowadzi działalność w różnych oddziałach
w Polsce, głównie koncentrując produkcję stali w Krakowie i w Dąbrowie Górniczej oraz
w innych ważnych jednostkach produkcyjnych odpowiedzialnych za produkcję różnych
gatunków produktów stalowniczych w Polsce.
Przedmiot zamówienia wskazany w niniejszej specyfikacji dotyczy projektu pt. „Poprawa
jakości i uzysku spieku wielkopiecowego oraz warunków pracy poprzez zastosowanie
innowacyjnej technologii zwiększającej powierzchnię roboczą taśmy spiekalniczej” (nr
projektu POIR.01.01.01-00-1181/17), , współfinansowanego w ramach poddziałania 1.1.1
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W związku z obowiązkiem stosowania przez Spółkę zasady konkurencyjności, niniejsza
specyfikacja techniczna stanowi przedmiot zamówienia pozwalający na oszacowanie przez
potencjalnych wykonawców (oferentów) szacunkowej wartości zamówienia.
Niniejsza specyfikacja została przygotowana z najwyższą starannością względem określenia
pełnego, jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia tak, aby
umożliwić wykonawcom określenie wszystkich swoich zobowiązań i ryzyka oraz
odpowiedzialną kalkulację ceny i innych elementów wstępnej wyceny.
Przygotowana na podstawie niniejszej specyfikacji wycena nie będzie stanowiła oferty w
rozumieniu Kodeksu Handlowego.
Wszelkie zakupy, usługi i dostawa będące przedmiotem niniejszego zapytania o
oszacowanie wartości zamówienia musi być włączone i współpracować z istniejącą
infrastrukturą i wyposażeniem w Spółce i musi spełniać te same standardy technologiczne.
W związku z powyższym konieczność zachowania tych samych warunków technologicznych
oraz konieczność zachowania unifikacji urządzeń wynikająca z rozbudowy istniejącej
infrastruktury zdeterminowała zapisy w niniejszej specyfikacji. Zastosowane zapisy
znajdują uzasadnienie w konieczności zapewnienia sprawnego przeprowadzenia
przedmiotowego projektu. Wskazane zapisy nie narzucają na Wykonawcom obowiązku
stosowania wskazanych rozwiązań a informują jedynie o minimalnych parametrach i
standardach. Posługiwanie się pewnymi typami rozwiązań, nie ma charakteru
obligatoryjnego a jedynie przykładowy. Wskazania względem oczekiwanych parametrów
technicznych, oraz wskazania dot. określonych typów oraz nazw producenckich mają
charakter ogólny, odnoszący się jedynie do przykładowych wskazań równorzędnych
produktów i nie stanowią jedynego akceptowanego rozwiązania. Na tej podstawie
zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
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Spółka AMP oczekuje rozwiązania technicznego spełniającego wymagania instalacji
wskazanej w treści Specyfikacji Technicznej.
Pakiet musi być kompletny pod każdym względem, a wstępna wycena obejmować wszelkie
elementy/urządzenia niezbędne do osiągnięcia należytej konstrukcji, eksploatacji
i utrzymania ruchu instalacji. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z niniejszą
specyfikacją i upewnić się, że instalacja jest technicznie wykonalna, a także przyjąć pełną
odpowiedzialność za gwarantowaną pracę dostarczonej instalacji i urządzeń w zakresie
wydajności, parametrów oraz sprawnego i niezawodnego działania.
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