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(zestaw 17) 
 

1. Czy położenie hali kompostowni i sortowni w stosunku do siebie może być inne niż na 
Rys. 4 Sortownia oraz kompostownia odpadów organicznych – koncepcja załącznik do 
SIWZ oraz na Rys. 1 Plan ogólny zagospodarowania terenu „A”? 

 
Zamawiający dopuszcza przesunięcie wzajemnego położenia hali kompostowni i sortowni 
wzdłuż ściany szczytowej hali sortowni z zachowaniem odprowadzenia frakcji 20-80mm do 
hali kompostowni oraz zachowaniem wspólnej bramy umożliwiającej wymianę kontenerów 
pod trybuną wstępnego sortowania. 

 
2. Na rysunku nr 4 Sortownia oraz kompostownia odpadów organicznych – koncepcja 

załącznik do SIWZ, w hali sortowni zlokalizowane jest pomieszczenie do 
rozdrabniania z zespołem kruszącym do tw. sztucznych. Czy pomieszczenie to może 
być usytuowane poza halą sortowni? 

 
Zamawiający dopuszcza zlokalizowanie pomieszczenia, w którym umieszczony zostanie ciąg 
technologiczny do rozdrabniania tworzyw sztucznych poza halą sortowni, ale w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie. 

 
3. Przenośnik załadowczy do prasy 2-1, który posiada Zamawiający umożliwia obsługę 

trybuny sortowniczej poprzez przepychanie surowców zgromadzonych tylko w pięciu 
boksach. Nowa trybuna sortownicza 4-4 jaką ma dostarczyć oferent ma mieć 6 
boksów i niemożliwe będzie przepychanie surowców zgromadzonych w boksie nr 6. 
Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza gromadzenie surowców w boksie nr 6 w 
kontenerze lub pojemnikach? 

 
Zamawiający dopuszcza gromadzenie surowców w skrajnym boksie (bliższym sita) w 
kontenerze.  
 

4. W hali sortowni na rysunku 4 Sortownia oraz kompostownia odpadów organicznych – 
koncepcja załącznik do SIWZ, zlokalizowane jest pole składowe dla sprasowanych w 
prasie kanałowej surowców wtórnych oraz surowców w kontenerach, które powinno 
posiadać min. 250 m2. Jeżeli taka powierzchnia nie mieści się w hali sortowni czy 
pole składowe może być zlokalizowane poza halą sortowni np. w formie zadaszonego 
boksu lub boksów żelbetowych? 

 
Zamawiający dopuszcza zlokalizowanie pola składowego dla wysegregowanych odpadów 
surowcowych związanych w bele i w kontenerach poza halą sortowni, przy czym należy 
spełnić następujące wymagania. Pole ma być zlokalizowane w zadaszonym boksie 
żelbetowym, w którym należy zainstalować oświetlenie. Plac składowy ma być szczelny z 
odbiorem odcieków. Wysokość składowania odpadów minimum 5m. 
 

5. W hali sortowni na rysunku nr 4 Sortownia oraz kompostownia odpadów 
organicznych – koncepcja załącznik do SIWZ, należy przewidzieć miejsce do 
odczyszczania szkła o pow. ok. 100 m2. Czy można miejsce pod doczyszczanie szkła 
zlokalizować w innej części hali lub poza halą? 

 



 

2 

Zamawiający dopuszcza zlokalizowanie miejsca do doczyszczania szkła w innej części hali 
lub poza halą, przy czym musi być zapewniony dojazd oraz możliwość załadunku i 
rozładunku pojazdu hakowego wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia. 
 

6. W hali sortowni na rysunku nr 4 Sortownia oraz kompostownia odpadów 
organicznych – koncepcja załącznik do SIWZ, należy przewidzieć miejsce buforowe do 
składowania dowożonych odpadów surowcowych do segregacji. Jaką minimalną 
powierzchnię powinno posiadać to miejsce oraz jeżeli nie można wygospodarować 
odpowiedniej powierzchni wewnątrz hali czy można zlokalizować to miejsce poza halą 
obok bramy wjazdowej do przenośnika załadowczego tej części linii w formie 
zadaszonego boksu żelbetowego? 

 
Minimalna powierzchnia jaką należy przeznaczyć na składowanie dowożonych odpadów 
surowcowych do segregacji wynosi 250 m2. Zamawiający dopuszcza zlokalizowanie 
powierzchni składowej buforowej dla odpadów surowcowych poza halą sortowni, przy czym 
należy spełnić następujące wymagania. Powierzchnia ta ma być zlokalizowane w zadaszonym 
boksie żelbetowym, w którym należy zainstalować oświetlenie. Plac składowy ma być 
szczelny z odbiorem odcieków. Wysokość składowania odpadów minimum 5m. Dla 
rozładunku pojazdów należy zapewnić wysokość w świetle minimum 7m. Ponadto należy 
zapewnić zabezpieczenie przed wywiewaniem frakcji lekkich. 

 
7. Jaką minimalną powierzchnię powinno posiadać miejsce do składowania w hali 

frakcji suchej do segregacji? 
 
W docelowym użytkowaniu instalacji frakcja sucha trafiać będzie do boksu rozładunkowego 
dla odpadów przeznaczonych do segregacji, natomiast w okresie przejściowym gdy w tym 
boksie gromadzony będzie odpad zmieszany, dla frakcji suchej należy przewidzieć 
powierzchnię minimum 100 m2. 
 
(zestaw 18) 
 

1. Na rysunku nr 4 Sortownia oraz kompostownia odpadów organicznych – koncepcja 
załącznik do SIWZ, do wymiany kontenerów w automatycznych stacjach załadunku 
kontenerów przewidziano po jednej bramie. Czy do wymiany kontenerów można 
zastosować po dwie bramy dla każdej stacji? 

 
Zamawiający wymaga, aby zastosować po dwie bramy dla każdej automatycznej stacji 
załadunku kontenerów zlokalizowanej w sortowni.  
 

2. W odpowiedzi na pytania zestaw nr 9, odpowiedź na pytanie nr 15 przenośnik 
transportujący frakcję 20-80mm do hali kompostowni ma być posadowiony tak, aby 
był możliwa inspekcja materiału transportowanego z poziomu posadzki. Czy 
Zamawiający dopuści również prowadzenie inspekcji z podestu zainstalowanego przy 
przenośniku? 

 
Zamawiający dopuszcza inspekcję z podestu zainstalowanego przy przenośniku, przy czym 
rozwiązanie takie musi spełniać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inspekcja ma 
być możliwa po obu stronach przenośnika. 
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3. W odpowiedziach na pytania zestaw nr 12, odpowiedź na pytanie nr 7, Zamawiający 
wymaga zastosowania automatycznej stacji załadunku kontenerów w hali 
kompostowni dla frakcji 20÷80mm. Analizując to wymaganie, automatyczna stacja 
będzie wprowadzała dodatkowe operacje rozładunku kontenerów z materiałem do 
kompostowania w hali kompostowni. Proponujemy w tym miejscu zastosować 
dodatkowo przenośnik rewersyjny, który umożliwiłby transport materiału np. do boksu 
żelbetowego i ten materiał trafiałby po właściwym przygotowaniu w boksie do komór 
kompostujących, natomiast nadwyżkę materiału 20÷80mm z linii sortowniczej 
przenośnik rewersyjny kierowałby do automatycznej stacji załadunku kontenerów i 
dalej w kontenerach do innego wykorzystania. 

 
Zamawiający wymaga, aby przy załadunku automatycznej stacji załadunku kontenerów dla 
frakcji 20-80mm zastosować przenośnik rewersyjny, który umożliwi alternatywnie 
skierowanie strumienia frakcji 20-80mm do żelbetowego boksu. 
 

4. Czy można zmienić kierunek wylotu balotów z prasy HSM VK 42/1200 pozycja 2-3 na 
schemacie oraz jej położenie? 

 
Zamawiający dopuszcza zmianę kierunku wylotu balotów z prasy HSM VK 42/1200 pozycja 
2-3 oraz zmianę jej położenia, przy czym należy zachować załadunek tej prasy poprzez 
przenośniki materiałem gromadzonym przez przenośnik kanałowo-wznoszący. Ponadto wylot 
balotów musi następować w miejscu, z którego możliwy będzie ich transport do pola 
składowego dla wysegregowanych odpadów surowcowych. 
 
Zamawiający biorąc pod uwagę modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia dokonane w niniejszych odpowiedziach wydłuża termin składania i otwarcia 
ofert do dnia 3 stycznia 2007 roku. 
 


