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Protokół 

z przeprowadzonego dialogu technicznego, poprzedzającego wszczęcie postępowania  
o udzielenia zamówienia: Dostawa mobilnego zestawu urządzeń do odzysku i produkcji 
paliw z odpadów komunalnych w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki 

odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 

 W dniu 23.04.2013 r. w siedzibie  ZGOK Sp. z o.o. w Rzędowie odbył się dialog 
techniczny z udziałem  przedstawicieli zaproszonych firm zajmujących się dostawą, 
eksploatacją urządzeń i instalacji wykorzystywanych w gospodarce odpadami oraz 
pracowników ZGOK Sp. z o. o., biorących udział w przygotowaniu postepowania 
przetargowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia z zachowaniem zasad uczciwej 
konkurencji. 

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele następujących firm: 

1. Hut Technika Środowiska sp. z o. o. ul. Świętojańska 9, 65-010 Zielona Góra 

2. Luxor – Maszyny Do Odpadów, ul. Choiny 57/211, 20-816 Lublin 

3. Arcon Serwis sp. z o. o. ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa 

 Jedna z zaproszonych firm - Zakład Obróbki Metali Roczniak Jan Roczniak  
Wilkanowo ul. Piaskowa 5, 66-008 Świdnica, pismem z dnia 23.04.2013 r. poinformowała, że 
nie może wziąć udziału w spotkaniu dotyczącym prowadzonego dialogu technicznego.  

 Na spotkaniu obecny był również Pan Krzysztof Czajka z Firmy Gospodarka 
Odpadami – Ochrona Środowiska – Zespół Ekspertów, ul. Kluczborska 25/38, 31-271 
Kraków,  który przygotował opis technologiczny instalacji wraz założeniami ilościowymi                  
i wymogami jakie należy spełnić, aby mobilna linia produkcji paliw alternatywnych 
prawidłowo funkcjonowała. 

 W wyniku rozmów z przedstawicielami wymienionych firm analizowano czynniki, 
które są decydujące przy ustaleniu odpowiednich parametrów dla urządzeń wchodzących                 
w skład linii.  

 Elementem decydującym o wydajności linii jest jej najsłabszy element, stąd nie można               
w znacznym stopniu pominąć znaczenia żadnego z jej elementów, gdyż negatywnie wpłynie 
to na płynność procesu. Skupiono się także na problemie ograniczonych możliwości terenu, 
który będzie przeznaczony do rozmieszczenia elementów wchodzących w skład ciągu 
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technologicznego, ponieważ ważne jest dobranie ich odpowiednich gabarytów i rozmiarów, 
aby maksymalnie wykorzystać plac do tego przeznaczony. Istotnym czynnikiem jest także 
ekonomiczna praca przy optymalnej wydajności, należy więc tak dobrać parametry  maszyn, 
aby nie narażać się na wysokie koszty eksploatacji.  Ustalono także, że ważnym czynnikiem 
jest możliwość pracy zarówno całego ciągu urządzeń, jak też każdego z osobna, co przy 
mobilności i napędzie spalinowym jednostek zapewnia możliwość  wykorzystania urządzeń       
w każdym punkcie zakładu, a być może również  w razie potrzeby poza zakładem. Ważnym 
aspektem jest także odpowiednie przeszkolenie załogi zarówno w zakresie obsługi urządzeń 
podczas pracy, jak również w zakresie dokonywania okresowych przeglądów i odpowiedniej 
konserwacji, co znacznie wpłynie żywotność maszyn.  

 Przeprowadzenie dialogu w znacznym stopniu pomogło zwrócić uwagę na istotne 
szczegóły, które bez wątpienia będą miały wpływ na odpowiednie określenie wymagań jakie 
powinny spełniać urządzenia funkcjonujące w linii do produkcji paliw alternatywnych. 
Pozwoliło również na stworzenie wizji jak taka linia będzie pracować, a także na to jakie 
problemy w wyniku jej funkcjonowania mogą w przyszłości nastąpić oraz jak im zapobiegać.  

 Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim osobom, które wzięły udział w dialogu,                          
a zwłaszcza przedstawicielom trzech wymienionych firm, gdyż uzyskane od nich informacje 
zarówno w czasie spotkania, jak i podczas przeprowadzonych później rozmów telefonicznych                       
i korespondencji mailowej  okazały się  niezwykle pomocne na etapie przygotowywania opisu 
przedmiotu zamówienia. 
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