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Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:   ZGOK.JRP.P/5/12      

Rzędów,13.03.2012 r. 

 

 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 
 

Dotyczy: "Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania dotyczące 
ww. zamówienia, wyjaśniam: 

Wyjaśnienie do SIWZ 
 

W związku z przetargiem na Budowę Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi ( ZGOK) w 
ramach Projektu : „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie 
gmina Tuczępy , prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
 
Pytanie 1 
Czy urządzenia technologiczne ( np. prasa kanałowa, seperator elektromagnetyczny) muszą 
posiadać parametry tożsame z opisanymi w BP-Technologia, wskazującymi na konkretny typ 
maszyny określonego producenta, co stanowi naruszenie normy wyrażonej wart. 29 ust. 3 pzp, 
czy też Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne? Jeżeli Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne, prosimy o jednoznaczne określenie parametrów i cech produktu 
Zamawiającego, które Wskazywać  będą na jego równoważność.  .  
W zawiązku z powyższym, czy Zamawiający dopuści prasę belującą o parametrach :  

• wydajność nie mniejsza niż 6Mg/h dla gęstości surowca 50 kg/m3,  
• moc napędu nie mniejsza niż 15 kW  
• z otworem wlotowym do komory zgniotu nie mniejszym niż 1300 x 1000 mm,  
• wiązaniem automatycznym 4 x poziomym  

 
Pytanie 2  
Czy Zamawiający wymaga wyposażenia dodatkowego belownicy w wybrane elementy spośród  
przykładowo wymienionych poniżej:    

• Stempel na łożyskowanych, wewnętrznie prowadzonych rolkach  
• Podłoga wyłożona wymiennymi, przykręcanymi płytami ze stali HARDOX  
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• System noży w zasypie zbieżny od ścian prasy do środka kanału  
• Redukcja otworu zasypowego poprzez ustawienie tylne pozycji płyty prasującej 
• Ustawienie wstępne recept prasowania (wyłączalne) 
• Lej zasypowy prasy z drzwiami rewizyjnymi z oknem z pleksiglasu  
• Ruchome klamry zabezpieczające przed cofaniem materiału (4szt.) zamontowane 

osobno na ścianach bocznych kanału  
• Zamknięte ściany kanału prasy z automatycznym 3-stronnym zwężaczem kanału  
• Hydrauliczne ustawienie kanału prasy służące dopasowaniu szybkości otwierania kanału 

dla różnych materiałów  
• Centralny punkt smarowania rolek płyty prasującej  
• Licznik długości beli z dwoma inicjatorami do dokładnego pomiaru długości beli  
• Sterowanie typu "Hydrologik", sterowanie szybkiego biegu  
• Szafa sterownicza ustawiona osobno obok prasy  
• Panel dotykowy typu Touch Panel dla wielu funkcji i danych prasy łącznie z 

ustawieniem recept dla różnych rodzajów surowca  
• Diody wskazujące położenie zaworów elektromagnetycznych  
• Wyłączniki bezpieczeństwa dla poziomu i temperatury oleju  
• Panel operacyjny OP3 wyświetlający długość beli i funkcje belownicy 
• Liczniki roboczogodzin  
• Automatyczne wyłączanie pompy w zależności od potrzeb  
• Automatyczny wybijak materiału  
• Czujniki przepełnienia zasypu  
• Pierwsze wypełnienie olejem hydraulicznym  
• Zaopatrzenie w drut wiążący w ilości niezbędnej dla wykonania rozruchu  
• Rolki zwrotne i stojaki na drut umieszczone na prasie oraz duże rozwijacze drutu  

przystosowane do wiązek drutu po 500 kg  
• Perforator butelek PET zamontowany przesuwnie na kanale zasypowym belownicy  
• Chłodnica oleju hydraulicznego z wymuszonym obiegiem oleju  
• Podgrzewacz oleju hydraulicznego umieszczony w zbiorniku  
•  Automatyczny system sterowania praca belownicy oraz przenośnika podającego za 

pomocą fotokomórek w kanale zasypowym  
• System zgniotu wstępnego   
•  Wymienne płyty ze stali HARDOX w komorze roboczej i na podłodze kanału  ,  
• Centralne smarowanie rolek stempla  
• Czujniki zerwania lub końca drutu  wiążącego  
• Stół odbierający bele (jakiej długości ?) 
• Licznik czasu pracy oraz wykonanych bel 
• Pomost operacyjny przy przesypie z przenośnika podającego do kanału zasypowego 

belownicy  
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Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2 : 
Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi (projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót) jak i w innych 
dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz 
firm jest jedynie przypadkowe, przy czym jeśli się pojawią należy je potraktować jako 
przykładowe. Dopuszcza się urządzenia, maszyny, materiały o parametrach lepszych od 
wskazanych w dokumentacji projektowej (parametry minimalne).  
W przypadku zastosowania rozwiązań innych niż wymagane przez Zamawiającego 
wykazanie, że zaproponowane rozwiązania spełniają wszystkie wymagania minimalne i są 
lepsze od wymaganych leży po stronie Wykonawcy.  
 
Zgodnie ze Schematem technologicznym zakłada się:  
- wysortować 9000 Mg/a surowców wtórnych z czego można założyć, że ok. 90 % będą  
Stanowić surowce wtórne tzw. miękkie czyli ok. 8900 Mg/a,  
- przyjąć do doczyszczenia 4800 Mg/a surowców wtórnych.  
A zatem prasa powinna mieć min. wydajność odpowiadającą sprasowaniu tych surowców  
przez ok. 2 h.  

13800 Mg/a: 250 dni 55,2 Mg/dzień: 7 h= 7,9 Mg/a  
Zakładając, że prasowanie odbywa się przez kilka godzin to wydajność prasy powinna  
wynosić:  
- min. 4,5 Mg/h przy gęstości 30 kg/m3  
- 6,0 Mg/a przy gęstości 50 kg/m3,  
- 10 Mg/a przy gęstości 100kg/m3 /a przy gęstości 30 kg/m3 powinna osiągnąć 160 m3/h.  
Gęstość beli powinna wynosić od 350- do 525 kg/m3,  
- siła nacisku wstępnego i głównego: 20 do 40 ton,  
- silnik elektryczny min. 15 kW,  
- oraz perforator do butelek PET  
Powyższe opisano w  "Projekcie techniczno- technologicznym" 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wymaga wyposażenia linii technologicznej w rozrywarkę worków z 
zasobnikiem podającym? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga wyposażenia linii sortowniczej w rozrywarkę do worków.  
 
Pytanie 4 
Jakie jest przeznaczenie  urządzenia oznaczonego na rzucie hali sortowni numerem 1-25? 
Gdzie można znaleźć opis jego parametrów? 
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Odpowiedź: 
Oznaczenie poz. 1-25 zostało naniesione pomyłkowo.   
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przenośnika wznoszącego nr 1-2 z taśmą o 
szerokości 1200 mm? Przenośnik ten podaje odpady na przenośnik sortowniczy o 
szerokości1200 mm, a przy jego długości wynoszącej ponad 27 m zmniejszenie szerokości 
zmniejszy obciążenie przenośnika masą odpadów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
Przenośnik został dobrany tak, aby spełniał wymagania wydajnościowe linii.  Min. szerokość 
taśmy przenośnika  Poz. 1-2 wynosi 1400 mm.  
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przenośnika przesyłowego nr 2-2 z taśmą o 
szerokości 1200 mm? Wlot do komory belownicy  ma szerokość ok. 1100 i zastosowanie 
szerszego przenośnika podającego może powodować zatory surowca w kanale zasypowy. 
 
Odpowiedź: 
Przenośnik zostały dobrane przez projektanta tak, aby spełniać wymagania wydajnościowe linii. 
Min. szerokość taśmy przenośnika Poz. 2-2 wynosi 1400 mm  
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający wymaga wykonania pomostów operacyjnych wraz ze schodami wzdłuż bębna 
sita umożliwiających dostęp do bębna na całej jego długości oraz dostęp do wnętrza bębna? 
Jakiego rodzaju zabezpieczenia dostępu są wymagane przy otworach serwisowych 
przesiewacza? 
 
Odpowiedź: 
Tak, po obu stronach sita. Zamawiający wymaga pomostów operacyjnych wraz ze schodami 
wzdłuż całego sita oraz umożliwiających dostęp do sita. Obsługa sita musi być zapewniona, a 
dostawca musi otrzymać zgodę na odbiór sita wraz ze spełnieniem warunków BHP i PIP dla 
tego urządzenia.  
 
Pytanie 8 
Czy bęben przesiewający winien być wyposażony w elementy rozrywające worki z 
odpadami? Jeżeli tak, to ile sztuk? 
 
Odpowiedź: 
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Tak. Bęben powinien być wyposażony w rozrywarki do worków a ilość sztuk musi dobrać 
dostawca, tak aby rzeczywiście worki były rozrywane zanim trafią na taśmociąg sortowniczy.  
 
Pytanie 9 
Jakie winny być minimalne średnice i szerokości kół podporowych bębna sitowego? Z 
jakiego materiału należy wykonać bieżnie kół?  
 
Odpowiedź: 
Koła podporowe i napędowe bębna sita powinny być podwójne i mięć średnicę min. 500 mm 
oraz szerokość min. 120 mm dla każdego koła. Bieżnia powinna być pokryta materiałem 
trudnościeralnym zapewniającego długotrwałe i bezusterkowe działanie. Zarówno sito, jak i 
jego elementy nie mogą być rozwiązaniami prototypowymi. Sito bębnowe powinno być tak 
zamontowane aby spełniało ono swoje funkcje, zakładaną wydajność.  
Nie może to być to urządzenie prototypowe.  
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający dopuszcza inne niż w projekcie  rozwiązanie usytuowania schodów do 
kabin sortowniczych? 
 
Odpowiedź: 
Tak, pod warunkiem, że nie utrudni to komunikacji i będzie spełniało wymagania 
obowiązujących norm.  
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie  kabiny wstępnej segregacji, sita bębnowego oraz 
zastosowanie przenośnika pośredniego frakcji nadsitowej pomiędzy sitem i przenośnikiem 
sortowniczym? 
 
Odpowiedź: 
Tak wyraża zgodę, pod warunkiem, że będzie możliwy odbiór surowców wtórnych i innych 
odpadów tarasujących spod kabiny wstępnej segregacji. Wymagana min. wysokość posadzki 
w kabinie 5 m.  
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający wymaga wyposażenia przenośników taśmowych w czujniki zbiegania 
taśmy wraz z układem sygnalizacji? 
 
Odpowiedź: 
Nie wymaga 

 
Pytanie 13 
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Czy Zamawiający wymaga wyposażenia przenośników kanałowych nr 1-1 oraz 3-1 w ścianki 
oporowe wzdłuż części poziomej zapobiegających przesypywaniu odpadów?  
 
Odpowiedź: 
Tak wymaga.  

 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający wymaga wykonania przykrycia kanałów technologicznych w postaci 
demontowalnych  płyt stalowych o grubości min 8 mm i nośności min 5 MG, wytrzymujących 
najazd kołami ładowarki lub wózka widłowego? 
 
Odpowiedź: 
Tak  wymaga.  Przykrycia kanałów technologicznych muszą spełniać wymagania narzucone  
obowiązującymi normami i umożliwić najazd na nie kołami ładowarki lub wózków widłowych  
które są lub będą na wyposażeniu zakładu w ramach realizacji powyższego zadania.  
 
Pytanie 15 
Czy Zamawiający wymaga wyposażenia przenośników w punkty smarowania łożysk bębnów 
dostępne z poziomu posadzki? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga gwarancji od urządzeń w tym przenośników z takiego poziomu  jaki 
zapewni właściwy jej serwis.  
 
Pytanie 16 
Czy przenośnik nr 1-19 frakcji średniej powinien być wykonany ze stali niemagnetycznej w 
obszarze działania separatora elektro – magnetycznego?  
 
Odpowiedź: 
Tak w obszarze działania pola magnetycznego.  
 
Pytanie 17 
Czy separator elektro- magnetyczny winien być wyposażony w zsyp z materiału 
niemagnetycznego oraz osłony?  
 
Odpowiedź: 
Tak w obszarze działania pola magnetycznego.  

 
Pytanie 18 
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla wymienionego w projekcie 
separatora elektromagnetycznego typu SNK AT 9.13? Prosimy o jednoznaczne określenie 
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parametrów i cech produktu zamawianego, które wskazywać będą na jego  równoważność? 
 
Odpowiedź: 
Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi (projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót) jak i w innych 
dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz 
firm jest jedynie przypadkowe, przy czym jeśli się pojawią należy je potraktować jako 
przykładowe. Dopuszcza się urządzenia, maszyny, materiały o parametrach lepszych od 
wskazanych w dokumentacji projektowej (parametry minimalne).  
W przypadku zastosowania rozwiązań innych niż wymagane przez Zamawiającego  
wykazanie, że zaproponowane rozwiązania spełniają wszystkie wymagania minimalne i są  
lepsze od wymaganych leży po stronie Wykonawcy.  
 
Warunki minimalne, które musi spełnić separator: 
 
1) Separator musi być elektromagnetyczny, ustawiony poprzecznie do ruchu taśmy z  
   surowcem  
2) Wymiary cewki separatora muszą zapewnić całkowite pokrycie taśmy przenośnika  
3) Minimalna moc cewki> 5,25 kW  
4) Minimalna moc napędu taśmy separatora: 2,2 kW  
5) Napięcie zasilania cewki> 100 V DC 
6) Chłodzenie powietrzne, zalecana konstrukcja cztero-rolkowa  
7) Prędkość taśmy wyrzutnikowej do 1,5 m/s  
 
Pytanie 19 
Czy rębarka konarów powinna być wyposażona w podajnik do odbioru rozdrobnionego  
wsadu? 
 
Odpowiedź: 
Rębarka konarów powinna być spalinowa. Powinna posiadać podajnik do odbioru 
rozdrobnionego wsadu.   
 
Pytanie 20 
Jaka jest wymagana długość podajnika odbierającego rębarki 9 zwykle ; 2m, 2,4m, 2,6 m, 
2,8m, 3m,  lub 5 m)? 
 
Odpowiedź: 
Długość podajnika odbierającego z rębarki nie powinna być mniejsza niż 2,6 m.  

 
Pytanie 21 
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Czy wymagane jest wyposażenie rębarki w pomost inspekcyjny? 
 
Odpowiedź: 
Tak.  
 
Pytanie 22 
Czy wymagane jest wyposażenie rębarki w system centralnego smarowania? 
 
Odpowiedź: 
Tak.  

 
Pytanie 23 
Czy wymagane jest wyposażenie rębarki w oświetlenie drogowe? 
 
Odpowiedź: 
Tak.  
 
Pytanie 24 
Czy wymagane jest wyposażenie rębarki w hamulec postojowy? 
 
Odpowiedź: 
Tak.  
 
Pytanie 25 
Czy wymagane jest wyposażenie rębarki w hamulce pneumatyczne do jazdy po drogach 
publicznych?  
 
Odpowiedź: 
Rębarka musi być dopuszczona do jazdy po drogach publicznych. 
 
Pytanie 26 
Czy wymagane jest wyposażenie rębarki w tylną klapę załadunkową podnoszoną 
hydraulicznie? 
 
Odpowiedź: 
Tak.  
        ZATWIERDZAM: 
       

        PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU 

      Robert Stachowicz  Paweł Łodej  

                  Dnia: 13.03.2012 r. 


