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(zestaw 8b) 

 
(D) Sito 

 
1. Do jakiej wielkości uziarnienia ma być gwarantowana godzinowa wydajność sita 

 
Wydajność sita ma być określona dla dojrzałego kompostu klasy III określonej zgodnie z 
normą BN-89/9103-09. 
 

2. Czy maszyna ma mieć wymienne bębny sitowe, czy też jedną ramę bębnową z 
nakładanymi segmentami o różnej perforacji oczek? 

 
Sito ma mieć możliwość zmiany wielkości oczek. 
 

3. O jakiej perforacji oczek ma być dostarczone wyposażenie podstawowe dla 
galanterii kompostowe? 

 
Wielkość oczka określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 20 mm. 
 

4. Czy wystarczające będą wymiary bębna: dł. 4.000mm a średnica 1.450mm 
 
Zamawiający nie narzuca Wykonawcy wymiarów sita. W Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia określona została wydajność, do której Wykonawca ma dobrać urządzenie. 
 

5. Czy czynna powierzchnia sita może oscylować pomiędzy 16-18,0 m² 
 
Zamawiający nie narzuca Wykonawcy wymiarów sita. W Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia określona została wydajność, do której Wykonawca ma dobrać urządzenie. 
 

6. Czy przenośniki mają mieć indywidualnie regulowane prędkości posuwu? 
 
Przenośniki mają mieć możliwość indywidualnego regulowania prędkości przesuwu taśmy. 
 

7. Czy przenośniki mają być hydraulicznie czy manualnie rozkładane? 
 
Zamawiający dopuszcza manualne rozkładanie przenośników z zachowaniem wymagań 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

8. Czy rolki zwrotne przenośników odbierających mają być wykonane jako permanentne 
rolki magnetyczne? 

 
Zamawiający nie stawia wymagań, co do wykonania rolek zwrotnych przenośników 
odbierających. 
 

9. Czy pozwolenie poruszania się po drogach publicznych ma być zgodne z zaleceniami 
UE tzn. być wyposażone w światła oznaczające kontury sita, z przodu i tyłu maszyny, 
boczne światła pozycyjne, światła stop i jazdy wstecznej tylny fartuch 
zabezpieczający przed pryskaniem, błotniki? 

 



2 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono, iż oświetlenie i wyposażenie 
maszyny ma umożliwiać poruszanie się po drogach publicznych. Wymagania dla pojazdów 
poruszających się po drogach publicznych określone zostały w USTAWIE z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz w 
przepisach wykonawczych do tej ustawy. 
 

10. Czy ma być zdalne sterowanie sita z kabiny kierowcy ładowarki? 
 
Należy zapewnić zdalne sterowanie sitem.  
 

11. Czy przenośnik ułożony w zasobniku ma mieć automatyczną kontrolę prowadzenia 
taśmy, co zapobiega jej wysuwaniu się w lewo lub w prawo w stosunku do wzdłużnej 
osi przenośnika? 

 
Przenośnik umieszczony w koszu zasypowym ma być wyposażony w automatyczną kontrolę 
prowadzenia taśmy, które zapobiegać będzie jej przesuwaniu się w stosunku do wzdłużnej osi 
przenośnika. 
 

12. Czy napęd hydrauliczny przenośnika ułożonego w zasobniku ma być wyposażony w 
zabezpieczenie uniemożliwiające zasypanie bębna sitowego przesiewanym materiałem 
podawanym z zasobnika, polegające na natychmiastowym wyłączeniu podawania 
materiału? 

 
Napęd przenośnika ułożonego w koszu zasypowym ma być wyposażony w zabezpieczenie 
uniemożliwiające zasypanie bębna sitowego przesiewanym materiałem podawanym  
z zasobnika, polegające na natychmiastowym wyłączeniu podawania materiału. 
 

13. Czy przenośnik w zasobniku powinien mieć ożebrowania? 
 
Taśma przenośnika w koszu zasypowym ma posiadać progi. 
 

14. Czy rolki nośne przenośnika ułożonego w zasobniku maję mieć gumowe pierścienie 
podporowe zapobiegające uszkodzeniu taśmy w czasie załadunku zasobnika? 

 
Wykonawca ma zastosować rozwiązania techniczne umożliwiające sprawne funkcjonowanie 
maszyny. Normalna eksploatacja maszyny nie może prowadzić do uszkodzeń jej elementów 
wykraczających poza ich normalne zużycie. Jeżeli w toku eksploatacji do takich uszkodzeń 
dojdzie i wykraczać będą one poza normalne zużycie wówczas Zamawiający wykorzysta 
przysługujące mu uprawnienia gwarancyjne. 
 

15. Czy silnik napędzający przenośnik w zasobniku ma się automatycznie wyłączyć w 
przypadku spadku ciśnienia w układzie hydraulicznym? 

 
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, których spełnienie jest obligatoryjne, stawiają 
następujące wymagania „Gdy jest to konieczne w związku z zagrożeniami, jakie stwarza 
maszyna, i jej nominalnym czasem zatrzymania się, maszyna powinna być wyposażona w 
urządzenie do zatrzymywania awaryjnego.” oraz „Urządzenia ochronne stosowane przy 
maszynach powinny spełniać następujące ogólne wymagania: (...) 3) funkcjonować 
samoczynnie, niezależnie od woli i uwagi obsługującego, w przypadkach gdy jest to celowe i 
możliwe” (§52 ust. 2 oraz §54 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I 
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POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650). 
 

16. Czy prędkość posuwu ma być regulowana bezstopniowo? 
 
Przenośniki mają mieć możliwość indywidualnego regulowania prędkości przesuwu taśmy w 
sposób bezstopniowy. 
 

17. Czy bęben sitowy ma mieć szczotkę czyszczącą jego powierzchnię? 
 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazano, że sito ma być wyposażone w 
szczotkę czyszczącą. 
 

18. Czy szczotka czyszcząca ma mieć listwę zbierającą np.folie, paski foliowe itp.?  
 
Szczotka czyszcząca ma być skuteczna. Zamawiający nie narzuca szczegółowych rozwiązań 
technicznych, które pozwolą Wykonawcy na zapewnienie tej skuteczności. 
 

19. Czy przenośnik odbierający frakcję podsitową ma być łamany i w celu transportowym 
przy pomocy ręcznej pompy hydraulicznej składany? 

 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono, iż oświetlenie i wyposażenie 
maszyny ma umożliwiać poruszanie się po drogach publicznych, co oznacza, że przenośniki 
dla celów transportowych muszą być składane. Zamawiający dopuszcza manualne 
rozkładanie przenośników z zachowaniem wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 


