
 

 

 
 

 

                                                                                                           Bełchatów, 07.03.2011 r. 

 

Modyfikacja treści SIWZ 

                                                                                                            

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 09 – 

„Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków”, w ramach projektu 

„Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta 

Bełchatowa”. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.              

z 2007 roku, nr 223, poz. 1655 ze zm.) informujemy, iż dokonaliśmy następujących 

modyfikacji treści SIWZ: 

 

1. Instrukcja dla Wykonawców strona 6 punkt 4.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

– usunięto zdanie: „Dzięki realizacji inwestycji będzie możliwe usunięcie znacznej części 

wody z osadów, co zredukuje ponad 4-krotnie ich masę, podniesie zawartość suchej masy 

w osadach do minimum 90%, zmniejszy zdolność osadów do zagniwania, a także  

zmniejszy uciążliwość oczyszczalni dla środowiska”. 

- dodano tekst: „Wykonawca zaprojektuje i wybuduje  instalację przeróbki osadów,         

w technologii opartej o suszarnie słoneczne i ogrzewanie podłogowe z pomp ciepła, 

zapewniającej możliwość przerobu całej ilości osadu wytwarzanego w procesie 

technologicznym  oczyszczalni ścieków Zamawiającego. Obiekt Oczyszczalnia Ścieków,            

na którym zostanie wybudowana instalacja suszenia osadów nie jest wyposażony                          

w kotłownię, ani nie jest przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. W związku                        

z powyższym Zamawiający przewidział wykorzystanie ciepła ze ścieków oczyszczonych               

z osadników wtórnych. 

Osady przewidziane do wysuszenia (średnioroczna ilość: 43 000 m
3
 o uwodnieniu     

ok.96,5%) poddane zostaną najpierw procesowi mechanicznego odwodnienia                                  

w zaprojektowanej i wybudowanej przez Wykonawcę stacji odwodnień. Po zakończeniu tego 

procesu zawartość suchej masy w odwodnionych osadach winna wynosić nie mniej niż 22%. 

Następnie osady zostaną podane procesowi suszenia w ośmiu zaprojektowanych                          

i wybudowanych przez Wykonawcę halach suszarniczych, po zakończeniu którego zwartość 

suchej masy w osadach winna wynosić nie mniej niż 90%. 

Założony procent suchej masy winien zostać osiągnięty na przestrzeni każdych  12 

miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia procesu technologicznego, co oznacza, iż okres od 

podania danej partii osadów o zawartości 20% suchej masy do momentu skierowania do 

odbiorcy tejże partii osadów, zawierającej nie mniej niż 90% suchej masy, nie może 

przekraczać 12 miesięcy. 

Zamawiający na bieżąco będzie przeprowadzał badania laboratoryjne zawartości 

suchej masy dla potrzeb kontroli procesu technologicznego oraz badanie zawartości suchej 

masy każdej partii osadu wysłanej do odbiorcy. 

Wymagany przez Zamawiającego niski stopień uwodnienia osadów konieczny jest dla 

realizacji zaleceń obowiązującego od 1 stycznia 2011 roku nowego „Krajowego planu 

gospodarki odpadami 2014” (Zał. do uchwały nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 

2010r.), dotyczących wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii 

pozwalających na odzysk  energii zawartej w odpadach w procesach termicznego                         

i biochemicznego ich przekształcania. W tym celu Zamawiający nawiązał kontakty handlowe 

umożliwiające odbiór wysuszonych do minimum 90% suchej masy osadów ściekowych po 

wybudowaniu i uruchomieniu suszarni osadów. 
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2. Instrukcja dla Wykonawców strona 10 pkt 8.1.1. litera a) 

Treść dotychczasowa: 

„Wymagane jest wykazanie …… 
a)   Minimum trzech usług projektowych, w ramach których  zaprojektowano suszarnie   słoneczne 

osadów o przepustowości  nie mniej niż 1000Mg osadów/rok  z wykorzystaniem ogrzewanej 

posadzki; Realizowane na podstawie tych projektów inwestycje muszą być zakończone, tzn. 

obiekty winny być wybudowane i przekazane do eksploatacji;        

 

Treść zmodyfikowana: 

 

„Wymagane jest wykazanie …… 
a) Minimum dwóch usług projektowych, w ramach których zaprojektowano suszarnie słoneczne 

osadów o przepustowości nie mniej niż 1 000 Mg osadów/rok z wykorzystaniem ogrzewanej 

posadzki; Realizowane na podstawie tych projektów inwestycje muszą być zakończone, tzn. 
obiekty winny być wybudowane i przekazane do eksploatacji; 

 

3. Instrukcja dla Wykonawców strona 10 pkt 8.1.2. litera a) 

Treść dotychczasowa: 

„Wymagane jest wykazanie …… 
a a) Minimum jednej roboty budowlanej, w ramach której wykonano zgodnie z zasadami 

     sztuki budowlanej i prawidłowo ukończono, dokonano rozruchu i przekazano do eksploatacji 

budowę co najmniej jednej instalacji do słonecznego suszenia osadów z układem recyrkulacji, 
tj. funkcją nabierania suszu osadowego z końca hali i przenoszenia go ponad suszonym złożem 

na początek bądź w dowolne miejsce hali, bez kontaktu z nim. 

 

Treść zmodyfikowana: 

„Wymagane jest wykazanie …… 
a) Minimum jednej roboty budowlanej, w ramach której wykonano zgodnie z zasadami 

     sztuki budowlanej i prawidłowo ukończono, dokonano rozruchu i przekazano do eksploatacji 

budowę co najmniej jednej instalacji do słonecznego suszenia osadów z układem recyrkulacji, 
tj. funkcją nabierania suszu osadowego z końca hali i przenoszenia na początek bądź w dowolne 

miejsce hali, bez kontaktu z nim. 

4. Instrukcja dla Wykonawców strona 20 pkt. 3 ust. 3. Zawartość oferty. 

- dopisano punkt o treści: „k) opis proponowanej technologii, wg załącznika nr 6 do 

IDW”. 

 

5. Instrukcja dla Wykonawców strona 22 pkt. 16 Miejsce i termin złożenia oferty. 

      Termin składania ofert jest: 14.03.2011 r. powinno być: 11.04.2010 r. Godzina i 

miejsce nie ulegają zmianie. 

Zdanie „Nie otwierać przed dniem: 14.03.2011 r. r. do godz. 10.00” powinno 

brzmieć: „Nie otwierać przed dniem: 11.04.2011 r. do godz. 10.00” 

 

6.   Instrukcja dla Wykonawców strona 22 pkt 17 Miejsce i termin otwarcia ofert. 

      Jest: w dniu 14.03.2011 r., powinno być: 11.04.2011 r. Godzina i miejsce nie ulegają    

      zmianie. 
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7. Instrukcja dla Wykonawców strona 26 Tabela „Wykaz załączników do niniejszej 

IDW. 

- dopisano pozycję nr 7 „Załącznik nr 6 Formularz opisu proponowanej technologii”. 

 

8.   Część II Projekt umowy 

     - strona 1 § 1 ust. 2 i 3 otrzymują następującą treść: „ 
1. Wykonawca zaprojektuje i wybuduje  instalację przeróbki osadów, w technologii opartej                      
o suszarnie słoneczne i ogrzewanie z pomp ciepła, zapewniającą możliwość przerobu całej ilości 

osadu wytwarzanego w procesie technologicznym  oczyszczalni ścieków Zamawiającego, do 

postaci zawierającej minimum 90% suchej masy, stwarzającej możliwość zagospodarowania 
produktu końcowego jako paliwa alternatywnego.  

Założony procent suchej masy winien zostać osiągnięty na przestrzeni każdych  12 miesięcy licząc 

od dnia rozpoczęcia procesu technologicznego. 
2. Zamawiający na bieżąco będzie przeprowadzał badania laboratoryjne zawartości suchej masy 

dla potrzeb kontroli procesu technologicznego oraz badanie zawartości suchej masy każdej partii 

osadu wysłanej do odbiorcy.” 

 
- usunięto całą treść ust. 4. 

 

9.  Program funkcjonalno – użytkowy: 

1. Na str. 18 w punkcie 1.1. zmieniono zapis:  

„Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie ma na 
celu zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni dla środowiska, poprawę technicznej 
sprawności urządzeń oraz obiektów gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków 
tak, aby zapewnić możliwość przerobu całej ilości osadów. Dzięki realizacji inwestycji 
będzie możliwe usunięcie znacznej części wody z osadów, co zredukuje ponad 4-
krotnie ich masę, podniesie zawartość suchej masy w osadach, zmniejszy zdolności 
do zagniwania, a przede wszystkim stworzy możliwość dywersyfikacji ich 
zagospodarowania w szczególności w kierunkach energetycznych.”  
na zapis: 
„Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie 
ma na celu zapewnienie  możliwości przerobu całej ilości osadów do postaci 
stwarzającej możliwość ich zagospodarowania w kierunkach energetycznych, 
jako paliwo alternatywne.  
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje  instalację przeróbki osadów, w technologii 
opartej o suszarnie słoneczne i ogrzewanie podłogowe z pomp ciepła, zapewniającej 
możliwość przerobu całej ilości osadu wytwarzanego w procesie technologicznym  
oczyszczalni ścieków Zamawiającego. Obiekt Oczyszczalnia Ścieków, na którym 
zostanie wybudowana instalacja suszenia osadów nie jest wyposażony w kotłownię, 
ani nie jest przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. W związku z powyższym 
Zamawiający przewidział wykorzystanie ciepła ze ścieków oczyszczonych z 
osadników wtórnych. 
Osady przewidziane do wysuszenia (średnioroczna ilość: 43 000 m3 o uwodnieniu 
ok.96,5%) poddane zostaną najpierw procesowi mechanicznego odwodnienia w 
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zaprojektowanej i wybudowanej przez Wykonawcę stacji odwodnień. Po 
zakończeniu tego procesu zawartość suchej masy w odwodnionych osadach winna 
wynosić nie mniej niż 22%. Następnie osady zostaną podane procesowi suszenia w 
ośmiu zaprojektowanych i wybudowanych przez Wykonawcę halach suszarniczych, 
po zakończeniu którego zwartość suchej masy w osadach winna wynosić nie mniej 
niż 90%. 
Założony procent suchej masy winien zostać osiągnięty na przestrzeni każdych  12 
miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia procesu technologicznego, co oznacza, iż okres 
od podania danej partii osadów o zawartości 20% suchej masy do momentu 
skierowania do odbiorcy tejże partii osadów, zawierającej nie mniej niż 90% suchej 
masy, nie może przekraczać 12 miesięcy. 
 
Zamawiający na bieżąco będzie przeprowadzał badania laboratoryjne zawartości 
suchej masy dla potrzeb kontroli procesu technologicznego oraz badanie zawartości 
suchej masy każdej partii osadu wysłanej do odbiorcy. 
Wymagany przez Zamawiającego niski stopień uwodnienia osadów konieczny jest 
dla realizacji zaleceń obowiązującego od 1 stycznia 2011 roku nowego „Krajowego 
planu gospodarki odpadami 2014” (Zał. do uchwały nr 217 Rady Ministrów z dnia 
24 grudnia 2010r.), dotyczących wdrażania efektywnych ekonomicznie i 
ekologicznie technologii pozwalających na odzysk  energii zawartej w odpadach w 
procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania. W tym celu 
Zamawiający nawiązał kontakty handlowe umożliwiające odbiór wysuszonych do 
minimum 90% suchej masy osadów ściekowych po wybudowaniu i uruchomieniu 
suszarni osadów.” 

 
2. Na str. 26 w punkcie 1.5. zmieniono zapis:  

„Wytwarzany susz osadowy posiadał będzie co najmniej 90% suchej masy i będzie 
stabilny biologicznie, pozbawiony złowonnych zapachów charakterystycznych dla 
osadów wyłącznie odwodnionych mechanicznie (gnilnych).  
Podstawowym atutem uzyskiwanego suszu osadowego jest możliwość 
wykorzystania go jako paliwo alternatywne do spalania lub współspalania w kotłach 
na paliwo stałe.” 
 
na zapis: 
„Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie 
ma na celu zapewnienie  możliwości przerobu całej ilości osadów do postaci 
stwarzającej możliwość ich zagospodarowania w kierunkach energetycznych, 
jako paliwo alternatywne.  
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje  instalację przeróbki osadów, w technologii 
opartej o suszarnie słoneczne i ogrzewanie podłogowe z pomp ciepła, zapewniającej 
możliwość przerobu całej ilości osadu wytwarzanego w procesie technologicznym  
oczyszczalni ścieków Zamawiającego. Obiekt Oczyszczalnia Ścieków, na którym 
zostanie wybudowana instalacja suszenia osadów nie jest wyposażony w kotłownię, 
ani nie jest przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. W związku z powyższym 
Zamawiający przewidział wykorzystanie ciepła ze ścieków oczyszczonych z 
osadników wtórnych. 
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Osady przewidziane do wysuszenia (średnioroczna ilość: 43 000 m3 o uwodnieniu 
ok.96,5%) poddane zostaną najpierw procesowi mechanicznego odwodnienia w 
zaprojektowanej i wybudowanej przez Wykonawcę stacji odwodnień. Po 
zakończeniu tego procesu zawartość suchej masy w odwodnionych osadach winna 
wynosić nie mniej niż 22%. Następnie osady zostaną podane procesowi suszenia w 
ośmiu zaprojektowanych i wybudowanych przez Wykonawcę halach suszarniczych, 
po zakończeniu którego zwartość suchej masy w osadach winna wynosić nie mniej 
niż 90%. 
Założony procent suchej masy winien zostać osiągnięty na przestrzeni każdych  12 
miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia procesu technologicznego, co oznacza, iż okres 
od podania danej partii osadów o zawartości 20% suchej masy do momentu 
skierowania do odbiorcy tejże partii osadów, zawierającej nie mniej niż 90% suchej 
masy, nie może przekraczać 12 miesięcy. 
 
Zamawiający na bieżąco będzie przeprowadzał badania laboratoryjne zawartości 
suchej masy dla potrzeb kontroli procesu technologicznego oraz badanie zawartości 
suchej masy każdej partii osadu wysłanej do odbiorcy. 
Wymagany przez Zamawiającego niski stopień uwodnienia osadów konieczny jest 
dla realizacji zaleceń obowiązującego od 1 stycznia 2011 roku nowego „Krajowego 
planu gospodarki odpadami 2014” (Zał. do uchwały nr 217 Rady Ministrów z dnia 
24 grudnia 2010r.), dotyczących wdrażania efektywnych ekonomicznie i 
ekologicznie technologii pozwalających na odzysk  energii zawartej w odpadach w 
procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania. W tym celu 
Zamawiający nawiązał kontakty handlowe umożliwiające odbiór wysuszonych do 
minimum 90% suchej masy osadów ściekowych po wybudowaniu i uruchomieniu 
suszarni osadów.” 
 

3. na str. 52 w punkcie 1.6.1.7. zmieniono zapis: 
„Przerzucarka musi posiadać możliwość nabierania suszu osadowego z końca hali i 
przenoszenia go ponad suszonym złożem osadów na początek lub w dowolne miejsce 
hali, bez kontaktu z nim.” 
 
na zapis:  
„System suszenia musi posiadać możliwość transportu suszu osadu z końca hali i 
przenoszenia go na początek lub w dowolne miejsce hali bez kontaktu z suszonym 
osadem pod warunkiem, że: 
- nie zmniejszy on założonej w Programie Funkcjonalno Użytkowym czynnej 
powierzchni suszarniczej hal ani też nie spowoduje konieczności jej zwiększenia; 
- nie będzie kolidował z wewnętrznymi instalacjami hal i nie będzie ograniczał 
dostępu promieniowania słonecznego do złoża suszonego wewnątrz hal osadu; 
- nie spowoduje zużycia ponad 35 kWh energii elektrycznej na 1 Mg wysuszonego 
osadu przez urządzenia służące do transportu, przerzucania i recyrkulacji osadu.” 
 

4. Na str. 55 w punkcie 1.6.1.7.  zmieniono zapis:  
„Przerzucarka osadów musi zapewniać możliwość automatycznej recyrkulacji i 
transportowania osadu wysuszonego (ponad suszonym złożem bez kontaktu z nim) 
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w dowolne miejsce hali i mieszania suszu z osadem wilgotnym, w celu wyrównania 
wilgotności osadów na całej długości hali. Ponadto urządzenie przerzucające 
umożliwiać będzie zasypanie wysuszonego osadu do systemu ewakuacji suszu z hali. 
Dlatego też bezwzględnie musi ona zapewniać możliwość transportu osadu powyżej 
warstwy suszonego osadu bez kontaktu z nim.  
Przerzucarka musi spełniać następujące funkcje technologiczne:” 
 
na zapis : 
„System przerzucania osadów musi zapewniać możliwość automatycznej 
recyrkulacji i transportowania osadu wysuszonego (bez kontaktu z nim) w dowolne 
miejsce hali i mieszania suszu z osadem wilgotnym, w celu wyrównania wilgotności 
osadów na całej długości hali. Ponadto urządzenie przerzucające umożliwiać będzie 
zasypanie wysuszonego osadu do systemu ewakuacji suszu z hali. Dlatego też 
bezwzględnie musi ona zapewniać możliwość transportu osadu powyżej warstwy 
suszonego osadu bez kontaktu z nim.  
System przerzucania osadów musi spełniać następujące funkcje technologiczne:” 
 

5. Na str. 56 w punkcie 1.6.1.7.  zmieniono zapis:  

„Zapotrzebowanie całkowitej mocy elektrycznej jednej przerzucarki osadów: nie 
większe niż  7 kW” 
 
na zapis: 
„Zużycie energii elektrycznej na 1 Mg wysuszonego osadu przez urządzenia służące 
do transportu, przerzucania i recyrkulacji osadu nie może przekroczyć 35 kWh.” 
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