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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 

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

Wniosek 
O wyjaśnienie treści SIWZ 

 
Wykonawca na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.; dalej ustawa PZP 
wraz z późniejszymi zmianami) zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 
 
Mając na uwadze zapisy dokumentacji udostępnionej na drodze przetargu: 
  
Pytanie 1. 
Zgodnie z Projektem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie 
mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych do Ustawy z dnia 1 lipca 
2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw; 
 
<cytat> 
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§ 4. 2. Procesy biologicznego przetwarzania odpadów prowadzi się zgodnie z następującymi 
wymaganiami: 

1) W warunkach tlenowych: odpady o których mowa w ust. 1 , są przetwarzane w warunkach 
tlenowych z aktywnym napowietrzaniem oraz regularnym przerzucaniem odpadów co 
najmniej raz w tygodniu, przy czym proces ten trwa od 8 do 12 tygodni, w tym co 
najmniej 2 tygodnie w zamkniętym reaktorze lub w hali z ujmowaniem i oczyszczaniem 
powietrza procesowego. 

 
Czy Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wybudować instalacje do procesu stabilizacji 
tlenowej/kompostowania zgodnie z projektem przytoczonego powyżej Rozporządzenia? 
 
Pytanie 2. 
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest TAK, zwracamy się o zmianę zapisów SIWZ i 
przesunięcie terminu składania ofert o 3 tygodnie. 
 
Pytanie 3. 
Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie Jest NIE, kto będzie odpowiedzialny za przekazanie 
Zakładu w użytkowanie, który po wybudowaniu, nie zapewni stabilizacji odpadów ulegających 
biodegradacji zgodnie z zapisami projektu Rozporządzenia w sprawie mechaniczno - 
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych do Ustawy 1 dnia l lipca 2011r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 
 
Odpowiedź na pytanie 1, 2 i 3 
Projekt rozporządzenia jest projektem nie obowiązującym prawem. Zamawiający pozyskał środki 
unijne na projekt jaki jest przedmiotem przetargu. Jeśli projekt  rozporządzenia będzie 
rozporządzeniem to wybudowane instalacje będzie można zmodernizować w następnych latach o 
czym mówi również ten projekt. W art. 19 projektu ustawy, mowa jest o instalacjach, które do 
01.07.2011 r. nie powstały lub nie otrzymały decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 
decyzji celu publicznego, natomiast Zamawiający w dniu 10.06.2011 r. otrzymał  decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zakładu. 
 
Pytanie 4.  
Zwracamy się o zmianę w SIWZ terminu „kompostowanie” na „stabilizacja tlenowa” jeżeli 
proces dotyczy rozkładu tlenowego odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z 
mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 
 
Odpowiedź. 
Tak wyrażam zgodę na zmianę w SIWZ  polegającą na zmianie nazewnictwa z kompostowanie 
na stabilizacja tlenowa. Natomiast w projekcie pozostawia się bez  zmian nazewnictwo. 
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Pytanie 5. 
Na Jaką wydajność  i w jakim systemie (jedno- dwuzmianowym) należy docelowo 
zaprojektować kompostownie/instalacje stabilizacji tlenowej, która ma posiadać  zarówno 
odpady frakcji z sortowni (S2 = frakcja średnia 20/40 - 100 mm odpady przeznaczone do 
kompostowania - zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia), a także pozostałe odpady 
wymienione w w/w opisie? 
 
Odpowiedź. 
Zakład Gospodarki odpadami Komunalnymi wraz z instalacja kompostowania został już 
zaprojektowany. Wydajność kompostowni powinna wynosić 12 000 Mg/a przy pracy 
jednozmianowej całego zakładu. Do kompostowni należy kierować frakcję 20/40 mm do 100 mm 
jak na schemacie blokowym w projekcie techniczno-technologicznym z 2005 r. 
Również sortownia powinna pracować przy wydajności 30000 Mg/a odpadów komunalnych 
zmieszanych przy pracy na jedną zmianę roboczą.  
 
Pytanie 6. 
Jaka ilość odpadów frakcji 20/40 -100 mm, pochodzących z mechanicznego przetwarzania 
komunalnych zmieszanych odpadów komunalnych będzie trafiała do procesu stabilizacji 
tlenowej? 
Uwaga! SIWZ nie podaje czy do stabilizacji tlenowej skierowana jest frakcja 20 – 100 czy 40 – 
100 mm co ma istotny wpływ na ilość odpadów Podana wartość 6 000 mr/rok znacząco (w 
zależności od frakcji różni się od 300 do 500%) odbiega od ilości odpadów powstających w 
podobnych Zakładach. 
 
Odpowiedź. 
Do procesu stabilizacji tlenowej w kompostowni powinno trafić ok. 6 000 Mg/a przy wydajności 
sortowni 30000 Mg/a przy pracy jednozmianowej. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, aby na 
pierwszej zmianie roboczej jeśli nie przyjedzie rocznie 30000 Mg/a odpadów komunalnych 
zmieszanych, była możliwość przyjęcia do max 4800 Mg/a surowców wtórnych które podlegać 
będą doczyszczeniu na linii sortowniczej. W tym wypadku Zamawiający oczekuje linii 
sortowniczej aby przyjmowała łącznie 30 000 Mg/a odpadów komunalnych zmieszanych łącznie 
z odpadami kierowanymi do doczyszczenia zbieranych selektywnie surowców wtórnych.  
Zamawiający oczekuje takich przepływów masowych, a Wykonawca tak powinien 
zaprojektować przesiewacz lub sito bębnowe tak, aby ilość frakcji20/40 mm do 100 mm 
wyniosła ok. 6 000 Mg/a. Tą ilość należy kierować do kompostowni (na 1 zmianę) 
Jeśli w trakcie eksploatacji okaże się, że do sortowni dojedzie więcej niż 30 000 Mg/a 
Zamawiający uruchomi drugą zmianę roboczą, ponieważ zakład został zaprojektowany na 
przyjmowanie i przerabianie w ciągu dwóch zmian roboczych. Jeśli  w zakładzie będzie potrzeba  
uruchomienia drugiej zmiany roboczej ze względu na ilość odpadów to w przyszłości 
Zamawiający uruchomi drugą zmianę roboczą. W przypadku kiedy okaże się, że  projekt 
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rozporządzenia zostanie wydany jako rozporządzenie i wymagane będzie 
kompostowanie/stabilizacja frakcji biodegradowalnej w systemie zamkniętym, Zamawiający 
dostosuje instalację do stabilizacji  frakcji biodegradowalnej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami co nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. 
 
Pytanie 7. 
Jaka ilość materiału strukturalnego zapewnia Zamawiający do procesu stabilizacji tlenowej? 
Projektowana gęstość na poziomie 0,65 Mg/m3 dla odpadów trafiających do 
kompostowania/stabilizacji tlenowej jest zbyt wysoka i nie gwarantuje prawidłowego procesu 
biodegradacji. 
 
Odpowiedź. 
Na obecnym etapie Zamawiający w ogóle nie przewiduje użycia materiału strukturalnego, 
ponieważ do procesu stabilizacji używana będzie wyłącznie frakcja biodegradowalna 20/40 mm 
do 100 mm w której znajduje się dużo odpadów tzw. zanieczyszczeń, które nie wymagają tej 
frakcji. Zamawiający zamierza ją przyjmować jeśli będzie taka potrzeba, ale w okresie 
późniejszym nie objętym niniejszym zamówieniem. 
 
Pytanie 8.  
Jaka temperaturę należy zapewnić do procesu stabilizacji tlenowej? 
Uwaga: w SIWZ Część III – Rozdział II.4.2. jest mowa o temp. Powyżej 55 st. C, natomiast w 
rozdziale 7 pkt. 5 str. 90 (ten sam dokument) wpisana jest wartość 42 – 44 st. C? Wartość 
ostatnia jest powtórzona w Projektach wykonawczych i dla tych temperatur obliczono kompletne 
wyposażenie wiaty do procesu kompostowania??? 
 
Odpowiedź. 
Poniżej podano wymagane temperatury w tabeli.. 
 

Tabela nr 1 Temperatura i czas monitorowania w zależności od typu instalacji zgodnie z 
wytycznymi New Animal By-Products Regulation (EC) No 1774/2002 

Temperatura  

( ≥) 

Monitorowanie i czas przebywania w temperaturze 

Kompostownie otwarte i zakryte ( pryzmowe, a hali lub reaktorze) z napowietrzaniem 
naturalnym lub wymuszonym 

55oC Ciągły pomiar temperatury sondą ; utrzymanie temperatury w 
nieprzerwanym okresie 4 godzin każdorazowo po każdym z 5 
mechanicznych przerzuceń. Całkowity czas przetwarzania:  przynajmniej 10 
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dni 

55oC Periodyczny ( dzienny) pomiar temperatury , utrzymanie temperatury we 
wszystkich pomiarach dziennych w okresie ciągłym przetwarzania 
przynajmniej 10 dni i min. 3 przerzuceniach mechanicznych 

60oC Periodyczny (dzienny) pomiar temperatury , utrzymanie temperatury w 3 
pomiarach przez 3 dni przy 2 przerzuceniach w okresie ciągłym 
przetwarzania przynajmniej 14 dni 

 
Higienizacja. 

Mimo, że celem procesu jest inertyzacja organiki przed zdeponowaniem czyli tzw. stabilizacja 
materiału, a nie wykorzystanie rolnicze które jedynie dot. osadów ściekowych zmieszanych z o. 
zielonymi i strukturalnymi, niezmiernie istotnym procesem jest higienizacja.  Instalacja 
projektowana jest potencjalnym nośnikiem patogenów niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt. 
Wszelkie manipulacje tym materiałem na otwartej przestrzeni powinny być poprzedzone 
higienizacją w myśl rozporządzenia o higienizacji No 1774/2002 . Wysoka temperatura procesu 
powyżej 550C przez kilka dni  w odróżnieniu od fermentacji beztlenowej, zapewnia łatwą i 
pewną  higienizację wsadu. Rozporządzenie to wymaga, aby odpad znajdował się w temp. 
higienizacji w nieprzerwanym procesie 10 dni z przynajmniej jednokrotnym przerzuceniem 
pryzmy/wsadu w celu wyeliminowania efektu brzegowego. Proces higienizacji jest 
dokumentowany w programie wizualizacji i może być użyty jako dowód wypełnienia warunków 
procesu wynikających z przepisów.  

 
Pytanie 9.  
SIWZ Część III  - Rozdz. 4.2. 
Zamawiający przewiduje selektywna zbiórkę u źródła w tym odpady mokre z selektywnej zbiórki 
w ilości 9004 Mg/rok. 
W którym roku Zamawiający dostarczy zadeklarowaną ilość odpadów biodegradowalnych tzn. 
frakcji BIO – odpady kuchenne? 
 
Odpowiedź. 
Odpady mokre z selektywnej zbiórki Zamawiający dostarczy wg swojego uznania.  

 
Pytanie 10 
Prosimy o podanie kodów przyjmowanych odpadów oraz kodów odpadów w poszczególnych 
etapach przetwarzania – przepływ odpadów w zakładzie. 
 
Odpowiedź. 
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Kody zostały podane w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko na podstawie którego 
Zamawiający otrzymał prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Patrz decyzja 
z 10.06.2011 r. (Decyzja środowiskowa została zamieszczona na stronie internetowej 
www.zgok.ornet.pl – zakładka – Przetargi JRP – KONTRAKT 03 – Budowa ZGOK ). 
 
Pytanie 11. 
Jakie parametry będą spełniały poszczególne rodzaje odpadów poddane procesowi 
kompostowania/stabilizacji tlenowej? 
Gęstość właściwa -…………..kg/m3 
Gęstość nasypowa -………….kg/m3 
Wilgotność  -…………% 
 
Odpowiedź. 
Na obecnym etapie wg informacji pozyskanych z innych tego rodzaju kompostowni dla 
frakcji 20/40 mm do 100 mm Zamawiający przewiduje: 
- gęstość nasypową ok. 0,6 Mg/m3, 
- wilgotność wsadu do kompostowni wyniesie prawdopodobnie  ok. 45 % H20. 

Dla celów rozpoczęcia procesu konieczna jest taka ilość wody w materiale i porach powietrza, 
która pozwoli uniknąć przegrzania i zasuszania się materiału. Z doświadczenia przyjmuje się , że 
konieczny dla prawidłowej inicjacji i rozgrzania poziom nawilżenia to ok. 60 % H20.Dlatego też 
z reguły należy nawilżać wsad do momentu ustalenia odpowiedniej wilgotności procesowej w 
ciągu najdłuższej 3-ch pierwszych dni procesu. W okresie dwóch następnych tygodni należy 
uzupełnić straty wilgoci , a w ostatnim tygodniu podsuszyć materiał, tak , aby łatwo się dawał 
przesiewać (podsuszenie do zawartości 35-40 % H20). 

Zamawiający do tej pory nie prowadził obserwacji związanych z próbnym przesiewaniem 
odpadów komunalnych zmieszanych więc na obecnym etapie założył średnie gęstości nasypowe i 
wilgotność jakie występują na podobnych zakładach związanych z gospodarką odpadami.  

 
Pytanie 12. 
Prosimy o dołączenie do SIWZ rysunku konstrukcyjnego płyty żelbetowej, nawlewnej 
prefabrykowanej – rys. nr 25 
 
Odpowiedź 
Nie dotyczy. 
        ZATWIERDZAM: 
       

        PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU 

      Robert Stachowicz  Paweł Łodej  

            Dnia: 13.03.2012 r. 


