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(zestaw 19) 
 
1. Zgodnie z dokumentacją przetargową wymagane są specjalne uszczelnienia drzwi 
zamykających Bioreaktory. Tego typu uszczelki są konieczne tylko w przypadku prowadzenia 
przewietrzania od dołu do góry (przewietrzanie tłoczące), gdyż wymaga to pełnej szczelności 
Bioreakora.  
W przypadku prowadzenia przewietrzania od góry ku dołowi (przewietrzanie ssące) 
Bioreaktory zamykane są drzwiami np. rolkowymi, bez żadnych dodatkowych uszczelnień 
Wynika to z tego, że nie jest konieczne 100 % uszczelnienie Bioreaktora, gdyż system ssący 
zapewnia pełne oczyszczanie powietrza przechodzącego przez kompostowany wsad.  
Czy w związku z nienarzucaniem kierunku prowadzenia przewietrzania konieczne jest dla 
systemów ssących dodatkowe uszczelnianie drzwi zamykających Bioreaktor. 
 
Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
2. Uważamy, że hala kompostowania ze względu na agresywne środowisko związane z 
kompostowaniem powinna być wykonana w konstrukcji żelbetonowej a nie stalowej jak 
określa Zamawiający w pkt.1.8.6.str.41i 1.7.2.3 str.26 PFU. 
 
Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Ponadto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazano, iż 
„wszystkie elementy stalowe mające kontakt z odpadami, odciekami, gazami procesowymi 
mają być odporne na korozje lub należy je zabezpieczyć antykorozyjnie.”. 
 
3. Prosimy o sugestię precyzującą proces doczyszczania i uszlachetniania kompostu 
wytworzonego z odpadów zielonych. 
 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przyjęto, że kompost zostanie przesiany dla 
usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń. 
 
4. Prosimy o sugestię precyzującą proces doczyszczania i uszlachetniania kompostu 
wytworzonego z organicznych pozyskiwanych z sortowni zmieszanych odpadów komunalnych 
(frakcja 20 – 80 mm) 
 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przyjęto, że kompost zostanie przesiany dla 
usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń. 
 
5. Nasze pytanie dotyczy gwarancji zgodnie z odpowiedziami zamieszczonymi w piśmie z dnia 
13.11.2006 pkt.2. Podaną odpowiedź, rozumiemy jako zakwalifikownie mobilnego 
wyposażenia zarówno sortowni, kompostowni, (sito, rozdrabniarka, przeerzucarka, 
ładowarki, wózki widłowe, hakowiec  itp )jako urządzenia, które nie są częścią instalacji, dla 
których obowiązuje 12 miesięczna gwarancja. 
 
Zamawiający wyjaśnia, iż przez maszyny i urządzenia, dla których Wykonawca ma udzielić 
gwarancji w wymiarze minimum 12 miesięcy (zgodnie z pkt. 1.8.17.10 Tomu 3 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia) rozumie się maszyny i urządzenia nie wchodzące w skład 
instalacji. Należy do nich w szczególności mobilne wyposażenie sortowni (kontenery, 
ładowarki kołowe, samochód samozaładowczy do kontenerów) oraz mobilne wyposażenie 
kompostowni (rozdrabniarka, sito obrotowe przejezdne, przerzucarka kompostu). 
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Zamawiający zwraca jednakże uwagę, iż „Wykonawca udzieli gwarancji w wymiarze 
minimum 24 miesięcy na układ napędowy pojazdów i maszyn licząc od momentu 
przekazania Zamawiającemu”. 
 
6. Pytanie dotyczące rozruchu technologicznego: prosimy o potwierdzenie, że dla 
sprawdzenia instalacji kompostowni rozruch technologiczny może obejmować tylko 1 pełny 
cykl kompostowania odpadów organicznych w kolejno po sobie napełnianych Bioreaktorach  
(odsiew z sortowni 20-80 mm) i odpadów zielnych w równolegle ułożonych 2 pryzmach 
kompostowych. Cykl intensywnego kompostowania obejmuje 14 dni w Bioreaktorach a 
dojrzewanie końcowe w pryzmach 12-14 tygodni ( w uzależnieniu od składu morfologicznego 
odpadów) a dla zielonych od 6-8 miesięcy również w uzależnieniu od składu morfologicznego.  
Sprawdzanie 2 pełnych cykli kompostowania wymagać będzie ponad roku a więc będzie 
wymagało przedłużenia czasu na zakończenie robót, lub uniemożliwi wykonanie prac 
budowlano-montażowych. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie podczas rozruchu dwu 
pełnych cykli kompostowania dotyczy tylko intensywnej fazy w Bioreaktorach (14 dni) , w celu 
sprawdzenia ich przydatności a nie kompostowania odpadów zielonych. 
Taka kontrola pozwoli na sprawdzenie maszyn i urządzeń zainstalowanych na instalacji. 
Zamawiający musi zapewnić odpowiednią ilość materiału przeznaczonego do 
kompostowania. Prosimy o sprecyzowanie wymagań w świetle przedstawionych faktów. 
 
Zamawiający wyjaśnia, iż przeprowadzenie rozruchu dla kompostowni odpadów zielonych 
przez dwa okresy pełnego cyklu kompostowania wykonać należy jako jeden pełny cykl 
kompostowania dla kompostowni odpadów zielonych w dwóch równolegle ułożonych 
pryzmach kompostowych. 
Wykonanie dwóch następujących po sobie pełnych cykli kompostowania odpadów 
organicznych wymagać może około 20 tygodni. Równolegle w tym okresie należy 
przeprowadzić rozruch kompostowni odpadów zielonych (1 cykl z dwoma pryzmami). W 
harmonogramie robót Wykonawca musi uwzględnić czas na wykonanie prób końcowych 
przed upływem Czasu na Ukończenie Robót. 
Kwestie kosztów rozruchu poruszono w odpowiedzi na pytanie 4 w zestawie 12, gdzie 
stwierdzono m.in., że Zamawiający „zapewni na potrzeby rozruchu odpady”. 
 
7. Ze względu na skomplikowaną sytuację związaną z przygotowaniem dokumentacji prosimy 
o przesunięcie składania ofert do dnia 15.01.2007r. 
 
Zamawiający dokonał przesunięcia terminu termin składania i otwarcia ofert do dnia 3 
stycznia 2007 roku.  


