
 

 

 
 

 
                                                                                                           Bełchatów, 28.04.2011 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 2010 

roku, nr 113, poz. 759 ze zm.) informujemy, iż dokonaliśmy następujących modyfikacji treści SIWZ: 
 

I. Instrukcja dla Wykonawców ; 

- pkt. 16 Miejsce i termin złożenia oferty. 

      Termin składania ofert jest: 14.03.2011 r. powinno być: 27.06.2010 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 27.06.2011 r. do godz. 10.00” 

 

- pkt 17 Miejsce i termin otwarcia ofert. 

      Jest: w dniu 14.03.2011 r., powinno być: 27.06.2011 r. Godzina i miejsce nie 

ulegają zmianie. 
 

- punkt 9 ppkt. 3 „Zawartość oferty” usuwa się treść litery k) „Opis proponowanej technologii, wg 

załącznika nr 6 do IDW. 
 

- Tabela „Wykaz załączników do niniejszej IDW. - usunięto pozycję nr 6 „Załącznik nr 6 

Formularz opisu proponowanej technologii”. 
 

- zmodyfikowano treść Załącznika nr 1 do IDW, który załączmy do niniejszego pisma. 

 

     - punkt 4.1. „Opis ogólny przedmiotu zamówienia”: 
zdanie: 

„Następnie osady zostaną poddane procesowi suszenia w ośmiu zaprojektowanych i 

wybudowanych przez Wykonawcę halach suszarniczych, po zakończeniu którego zawartość suchej 
masy winna wynosić nie mniej niż 90%.”  

otrzymuje treść: 

„Następnie osady zostaną poddane procesowi suszenia w halach suszarniczych stanowiących 

cztery ciągi technologiczne o długości nie większej niż 250 m każdy, po zakończeniu którego 
zawartość suchej masy winna wynosić nie mniej niż 90%.”  

 

       - punkt 4.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia tabela: 
pozycja 7 „słoneczna suszarnia osadów”, kolumna „Ogólny zakres robót” otrzymuje treść: 

„wykonanie kompletnego nowego obiektu obejmującego hale suszarnicze stanowiące 4 ciągi 

technologiczne o długości nie większej niż 250 m każdy.” 
 

II. Program funkcjonalno – użytkowy. Z treści Programu usuwa się wszystkie zapisy dotyczące mocy 

pojedynczych urządzeń przewidzianych do zainstalowania lub modernizacji oraz łącznej mocy 

danego systemu urządzeń. Obowiązuje zapis dodany niniejszą modyfikacją o treści: „Całkowita 
moc zainstalowanych i modernizowanych urządzeń nie może przekroczyć 850 kW.” 

 

1. Punkt 1.1., „Tło, cel i ogólne uwarunkowania zamówienia”: akapit 1, usunięto zapis:  
„oraz świadczenie usług serwisowych”  
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2. Punkt 1.1. , strona 18, , zdanie 3:  

„Następnie osady zostaną poddane procesowi suszenia w ośmiu zaprojektowanych i 

wybudowanych przez Wykonawcę halach suszarniczych, po zakończeniu którego zawartość suchej 
masy winna wynosić nie mniej niż 90%.”  

otrzymuje treść: 

„Następnie osady zostaną poddane procesowi suszenia w halach suszarniczych stanowiących 
cztery ciągi technologiczne o długości nie większej  niż 250 m każdy, po zakończeniu którego 

zawartość suchej masy winna wynosić nie mniej niż 90%.”  

3. Punkt 1.1., strona 18, akapit: 
„Założony procent suchej masy winien zostać osiągnięty na przestrzeni każdych 12 miesięcy licząc 

od dnia rozpoczęcia procesu technologicznego,…..” 

otrzymuje treść: 

„Do projektowania hal suszarniczych należy przyjąć, iż założony procent suchej masy winien 
zostać osiągnięty na przestrzeni każdych 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia procesu 

technologicznego,…..” 

4. Strona 20, Tabela 1 punkt 7 Słoneczna suszarnia osadów”, kolumna „Ogólny zakres robót” 
otrzymuje treść:  

„Wykonanie kompletnego nowego obiektu obejmującego hale suszarnicze stanowiące 4 ciągi 

technologiczne o długości nie większej niż  250 m każdy”. 
 

5. Punkt 1.3.3., strona 24, zdanie:  

„Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy” 

otrzymuje brzmienie: 
„Szkolenie, rozruch, odbiór końcowy”. 

 

6. Punkt 1.3.3., strona 24, akapit 1, zdanie 2: 
 „Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania 

obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym przedstawi Zamawiającemu ….”. 

otrzymuje brzmienie: 

„Wykona także inne zobowiązania konieczne do odbioru końcowego i przekazania obiektu do 
eksploatacji i użytkowania, w tym przedstawi Zamawiającemu ….”. 

 

7. Punkt 1.3.3, strona 24, akapit  3 zdanie: 
„Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem po 

zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego i uzyskaniu wymaganego efektu 

(minimum 90% suchej masy w wysuszonych osadach ściekowych).” 
 otrzymuje brzmienie: 

„Gotowość do odbioru końcowego może zostać zgłoszona Zamawiającemu, kiedy roboty 

budowlane zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem oraz po zakończeniu z wynikiem 

pozytywnym rozruchu technologicznego i uzyskaniu wymaganego efektu (minimum 90% suchej 
masy w wysuszonych osadach ściekowych).” 

 

8. Punkt 1.3.3., strona  25, zdanie: „szkolenie będzie odbywało się na obiekcie.” Otrzymuje treść: 
„Szkolenie personelu Zamawiającego odbywało się będzie na obiekcie”. 

 

9. Punkt 1.5., strona 27, usunięto zdanie „Jedyną funkcjonującą na terenie Polski suszarnią 
posiadającą zbliżony system suszenia jest suszarnia słoneczna w Kłodzku”. 
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10. Punkt 1.5., strona 27, akapit 3, zdanie 3:  

„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%.” 

otrzymuje treść:  

„Następnie osady zostaną poddane procesowi suszenia w halach suszarniczych stanowiących 
cztery ciągi technologiczne o długości nie większej niż  250 m każdy, po zakończeniu którego 

zawartość suchej masy winna wynosić nie mniej niż 90%.” 

 
11. Punkt 1.5., strona 27, akapit 4, zdanie:  

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

od dnia rozpoczęcia procesu technologicznego,…..” 

otrzymuje treść:  
„Do projektowania hal suszarniczych należy przyjąć, iż założony procent suchej masy winien 

zostać osiągnięty na przestrzeni każdych 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia procesu 

technologicznego,…..” 
 

12. Punkt 1.6. „Charakterystyka poszczególnych elementów zamówienia”. 

- tiret 2: dodaje się zdanie: „Całkowita moc zainstalowanych i modernizowanych urządzeń nie 
może przekroczyć 850 kW.” 

- tiret 11: „Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie maszyn i urządzeń technologicznych  tej 

samej grupy pochodzących od jednego producenta.” 

otrzymuje brzmienie:  
„Dopuszcza się zastosowanie maszyn i urządzeń technologicznych pochodzących od różnych 

producentów pod warunkiem, że zaproponowane przez Wykonawcę ich zestawienie, 

skonfigurowanie i połączenie zapewni spełnienie funkcji i celów wskazanych przez 
Zamawiającego”. 

 

13. Punkt 1.6., po zdaniu „W dalszych opracowaniach ww. wymogi (po uzgodnieniu z 

Zamawiającym) zostaną doprecyzowane”: 
Tiret 2: 

 Przerzucarka osadów  nie może być prototypem. Wymaga się, aby dostawca przerzucarki 

osadów przedstawił co najmniej 1 referencję dotyczącą wykonanego układu przewracania i 

recyrkulacji osadów w hali. Wymaga się, aby dostawca ten posiadał certyfikaty ISO 9001 i 
ISO 14001 oraz posiadał serwis oraz magazyn części szybko zużywających się na terenie 

Polski. 

Tiret 2 otrzymuje brzmienie:  
Zaproponowane urządzenia nie mogą być prototypami. 

  

usuwa się zapisy: 

Tiret 3 

 Wymaga się, aby system zadawania osadu odwodnionego i odbioru osadów wysuszonych z 

hal suszarniczych, był dostarczany przez jednego dostawcę wraz z systemem wraz z systemem 

przerzucania osadów. 

Tiret 4 

 Wymaga się, aby prasy do mechanicznego odwadniania osadów wraz kompletnym 

oprzyrządowaniem był dostarczany przez jednego dostawcę i nie był prototypem. Wymaga się, 

aby dostawca ww. urządzeń przedstawił co najmniej 1 referencję dotyczącą wykonanego 

układu odwadniania osadów. 
Tiret 6 
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 Wymaga się, aby urządzenia do separacji, transportu, prasowania i płukania skratek były 

dostarczane przez jednego dostawcę i nie były prototypem. Wymaga się, aby dostawca ww. 

urządzeń przedstawił co najmniej 1 referencję dotyczącą ww. urządzeń. Wymaga się, aby 

dostawca ten posiadał certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 oraz posiadał serwis oraz magazyn 
części szybko zużywających się na terenie Polski. 

 

14. Punkt 1.6. tiret 7:  

 W trakcie prac projektowych i prowadzenia robót budowlano-montażowych należy 

uwzględnić rurociągi umożliwiające awaryjne (remont, awarie itp. ) obejście obiektu 

technologicznego.  

otrzymuje brzmienie: 

 W trakcie prac projektowych i prowadzenia robót budowlano-montażowych należy 

uwzględnić rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające zapewnienie ciągłości 

procesu technologicznego funkcjonującej oczyszczalni ścieków. 

 

15. Punkt 1.6.1.1. „Komora krat KK. Stan projektowany” w  zdaniu: 
„Projektowany układ separacji, transportu, prasowania i płukania skratek składał się będzie z 

następujących elementów: 

a) zestawu 3 sit obrotowych o przepustowości, czyszczonych hydraulicznie, zintegrowanych z 
transporterem skratek,” 

skreśla się słowa „o przepustowości”. 

 
16. Punkt 1.6.1.1. „Komora krat KK. Stan projektowany po zdaniu:  

„e) systemu wentylacji z biofiltrem” 

dopisuje się zdanie: 

„Na etapie projektowania należy ocenić stopień zagrożenia wybuchem i dobrać właściwy system 
wentylacji oraz typy ochrony i wykonanie urządzeń”. 

 

17. Punkt 1.6.1.1. „Komora krat KK. Stan projektowany” w akapicie ”Napęd sita” usuwa się 
zapis: „Typ ochrony  IP65”. 

 

18. Punkt 1.6.1.1. „Komora krat KK. Stan projektowany” w akapicie „Transporter poziomy z 

wstępną praską skratek. Parametry techniczne napędu”: 
       -usuwa się zapis: Zabezpieczenia  EEx e II T3, IP65”. 

      w akapicie „Transporter poziomy z wstępną praską skratek. Automatyczne płukanie strefy   

prasowania skratek” usuwa się zapis „typ ochrony IP 65”. 
 

19. Punkt 1.6.1.1. „Komora krat KK. Stan projektowany” w akapicie „Transporter pionowy” 

       -usuwa się zapis: Zabezpieczenia  II2GEExeIIT3, IP65”. 
 

20. Punkt 1.6.1.1. „Komora krat KK. Stan projektowany” w akapicie „Prasopłuczka skratek. 

Napęd transportera ślimakowego” 

       -usuwa się zapis: „Typ ochrony IP65”. 
       -usuwa się zapis: „Ochrona EX  II2GEExecT3, IP65”. 

 

21. Punkt 1.6.1.1. „Komora krat KK. Stan projektowany” w akapicie „Prasopłuczka skratek. 
Napęd wirnika płuczącego” 

       -usuwa się zapis: „Typ ochrony IP65”. 

       -usuwa się zapis: „Ochrona EX  EExe II T3, IP65”. 
22. Punkt 1.6.1.1. „Komora krat KK. Stan projektowany” w akapicie „Prasopłuczka skratek. 

Napęd zaworu elektrycznego sterującego odprowadzaniem popłuczyn” 
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       -usuwa się zapis: „Typ ochrony IP67”. 

23. Punkt 1.6.1.1. „Komora krat KK. Stan projektowany” w akapicie „Układ sterowania powinien 

spełniać następujące wymagania” 
       -usuwa się zapis tiret 9 : „stopień zabezpieczenia IP65”. 

24. Punkt 1.6.1.6. „Stacja odwadniania osadów SOO”, akapit „Hala odwadniania osadu”: 

25. - usuwa się zdanie: „przyłącze elektryczne ze złączem i rozdzielnica główna z której będą 
zasilane szafy rozdzielczo-sterownicze stacji odwadniania oraz instalacje elektryczne 

oświetleniowe i siłowe (obwody remontowe z gniazdami 230Vac i 3x230Vac oraz zasilanie 

wentylacji); moc elektryczna zainstalowana ok. 65,0 kW; moc elektryczna przyłączeniowa ok. 
47,0 kW dla całego węzła odwadniania”. 

 

26. Punkt 1.6.1.7. „Słoneczna suszarnia osadów”: 

- akapit: „Słoneczna suszarnia osadów SŁO to obiekt nowy. Suszarnia składać się będzie z 8 
hal suszarniczych. Każda hala będzie miała wymiary około 12,0 x 120 m w planie i  wykonana 

będzie w konstrukcji stalowej pokrytej płytami poliwęglanowymi. Odległość miedzy halami 

ok. 2 m, umożliwiająca odśnieżanie i czyszczenie przestrzeni.” 
otrzymuje brzmienie: 

„Słoneczna suszarnia osadów SŁO to obiekt nowy. Suszarnia składać się będzie z  hal 

suszarniczych składających się na 4 ciągi technologiczne o długości ok. 250 m każdy. W 
połowie ich długości należy zaprojektować centrum rozdziału  strumienia zadawanych do 

suszenia osadów poprzez lokalizację stacji odwodnionych osadów. Każda hala będzie 

wykonana będzie w konstrukcji stalowej pokrytej płytami poliwęglanowymi. Odległość 

miedzy halami winna umożliwiać bezpieczne i efektywne odśnieżanie i czyszczenie 
przestrzeni.” 

- po zdaniu: „Proces suszenia odbywał się będzie wewnątrz hal na ogrzewanej posadzce przy 

wykorzystaniu wyłącznie energii odnawialnych: energii słonecznej i energii wytworzonej 
przez pompy ciepła, a odzyskanej ze ścieków oczyszczonych.”  

skreśla się zdanie: „Zapotrzebowanie ciepła z tego tytułu to ca  165 kW na 1 halę suszarniczą.” 

- zdanie: „- nie zmniejszy on założonej w Programie Funkcjonalno Użytkowym czynnej 

powierzchni suszarniczej hal ani też nie spowoduje konieczności jej zwiększenia;” 
otrzymuje brzmienie: 

- nie zmniejszy on założonej w Programie Funkcjonalno Użytkowym czynnej powierzchni 

suszarniczej hal o więcej niż 5% ani też nie spowoduje konieczności jej zwiększenia; 
- zdanie: „Opisana funkcja (recyrkulacja) stwarza możliwość zawrócenia osadu celem 

wymieszania z osadem wilgotnym (wyrównanie zawartości sm.) lub ewakuacji osadów z hali 

za pośrednictwem przenośników taśmowych  zagłębionych w posadzce hali od strony 
załadunku osadu  stąd system transportujący przekazywał będzie wysuszony osad do silosa na 

osad wysuszony znajdującego się w budynku stacji SOO  - w hali załadunku osadu 

wysuszonego” 

otrzymuje brzmienie: 
„System suszenia musi zapewnić możliwość automatycznego zawrócenia osadu celem 

wymieszania z osadem wilgotnym (wyrównanie zawartości sm.) i automatycznej ewakuacji 

osadów z hali za pośrednictwem przenośników taśmowych  zagłębionych w posadzce hali od 
strony załadunku osadu. Następnie system transportujący przekazywał będzie wysuszony osad 

do silosu na osad wysuszony, znajdującego się w budynku stacji SOO  - w hali załadunku 

osadu wysuszonego.” 
- usuwa się zapis: „Projektowana suszarnia charakteryzować się będzie parametrami 

technologicznymi podanymi w poniższej tabeli”. 

- zmienia się nazwę „Tabeli 3” na: ”Podstawowe założenia, które należy przyjąć do 

zaprojektowania suszarni”. 
- tabela 3 otrzymuje następującą treść: 
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Parametr Jednostka Wartość 

Całkowita powierzchnia, wraz z drogami dojazdowymi i placami 
manewrowymi i stacją odwadniania osadów 

m
2
 

Nie więcej 
niż 17 000 

Zawartość suchej masy w osadach wprowadzanych do hal suszarni % 20 

Ilość ciągów technologicznych  4 

Zawartość suchej masy w wysuszonym osadzie % ≥90 

 
- zdanie: „Dla poruszania się systemu rozprowadzania osadów i przerzucarki osadów na całej 

długości hali zaprojektować tory jezdne, betonowe w rozstawie 11,0 m i wysokości 

dostosowanej do wytycznych producenta układu rozprowadzania osadów i przerzucarki.”  

otrzymuje treść: 
„Dla poruszania się systemu rozprowadzania osadów i przerzucarki osadów na całej długości 

hali zaprojektować tory jezdne, betonowe w rozstawie i wysokości dostosowanej do 

wytycznych producenta układu rozprowadzania osadów i przerzucarki.” 
- usuwa się zdanie: 

„Tor jezdny wykończyć elementem stalowym dostosowanym do układu jezdnego przerzucarki 

wg wytycznych producenta.” 

- akapit „System przerzucania osadów”: 
brzmienie dotychczasowe: 

„Suszone osady będą równomiernie przerzucane/mieszane i transportowane na całej czynnej 

długości hali przy pomocy przerzucarki osadu, która poruszała się będzie po dwóch bocznych, 

betonowych cokołach jezdnych.  
Sterowanie napędami urządzenia odbywało się będzie według określonego trybu w układzie 

automatycznym. Osad będzie transportowany w sposób ciągły. Przerzucarka osadów musi 

umożliwiać  równomierne rozkładanie osadu na całej długości hali, a także zapewniać 
wytwarzanie granulatu o kształcie i wielkości kamyków/groszku. 

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:  

 przerzucanie i napowietrzanie osadu na całej powierzchni i głębokości suszonej 

warstwy,  
 przemieszczanie suszonego osadu z jednego do drugiego końca hali równomierne 

rozkładanie osadu na całej czynnej długości i szerokości hali 

 transport suszu powyżej warstwy suszonego osadu bez kontaktu ze złożem osadu.  

Praca przerzucarki jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga zaangażowania ze strony 
personelu obsługowego. Sterowanie urządzeniem odbywa się za pośrednictwem panelu 

operacyjnego. Na życzenie zamawiającego zainstalowany zostanie system ręcznego sterowania 

odbioru suszu w zależności od stwierdzonej suchej masy osadu monitorowanej w miarę 
konieczności przez obsługę. 

Szerokość robocza urządzenia ca 11,0 m dostosowana do szerokości cokołów jezdnych. 

System przerzucania osadu napędzany jest przez motoreduktory sterowane przetwornicą 
częstotliwości za pośrednictwem połączenia łańcucha i koła zębatego trzpieniowego.  

 

Zużycie energii elektrycznej na 1 Mg wysuszonego osadu przez  urządzenia służące do 

transportu, przerzucania i recyrkulacji osadu nie może przekroczyć 35 kWh.”  
otrzymuje brzmienie: 
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„Suszone osady będą równomiernie przerzucane/mieszane na całej czynnej długości hali przy 

pomocy przerzucarki osadu.  

Sterowanie napędami urządzenia odbywało się będzie według określonego trybu w układzie 
automatycznym. Osad będzie transportowany w sposób ciągły. Przerzucarka osadów musi 

umożliwiać  równomierne rozkładanie osadu na całej długości i szerokości hali, w celu 

zapewnienia efektywnego wykorzystania zarówno ogrzewania podłogowego jak i energii 
słonecznej,  a także zapewniać wytwarzanie granulatu o kształcie i wielkości 

kamyków/groszku. 

System przerzucania osadów musi zapewniać możliwość 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. System 

przerzucania osadów musi spełniać następujące funkcje technologiczne:  

 przerzucanie i napowietrzanie osadu na całej powierzchni i głębokości suszonej 
warstwy,  

 przemieszczanie suszonego osadu z jednego do drugiego końca hali równomierne 

rozkładanie osadu na całej czynnej długości i szerokości hali 
 

Praca przerzucarki jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga zaangażowania ze strony 

personelu obsługowego. Sterowanie urządzeniem odbywa się za pośrednictwem panelu 
operacyjnego. Na życzenie zamawiającego zainstalowany zostanie system ręcznego sterowania 

odbioru suszu w zależności od stwierdzonej suchej masy osadu monitorowanej w miarę 

konieczności przez obsługę. 

 
Zużycie energii elektrycznej na 1 Mg wysuszonego osadu przez  urządzenia służące do 

transportu, przerzucania i recyrkulacji osadu nie może przekroczyć 35 kWh.  

 
Akapit „System wentylacji hal suszarniczych”: 

brzmienie dotychczasowe: 

„Każdą z hal suszarniczych należy wyposażyć w następujące elementy składające się na 

kompletny system wentylacji: 

 wentylatory mechaniczne wymuszające odpowiedni przepływ powietrza nad złożem 

suszonych osadów, 

 otwierany wywietrznik (okna dachowe) na 1/2 długości części hali żaluzjowe klapy 

wentylacyjne w ścianach szczytowych hal 

Regulacja systemu  wentylacji sterowana automatycznie. 
Należy również przewidzieć możliwość ręcznego otwierania/zamykania wywietrzników 

dachowych oraz włączania/wyłączania wentylatorów.  

Łączna moc zainstalowanych wentylatorów nie większa niż 10 kW na halę. Wydajność 
pojedynczego wentylatora od 8 000 do 14 000 m

3
/h.” 

otrzymuje brzmienie: 

Każdą z hal suszarniczych należy wyposażyć w następujące elementy składające się na 

kompletny system wentylacji: 

 wentylatory mechaniczne wymuszające odpowiedni przepływ powietrza nad złożem 

suszonych osadów, 

 otwierany wywietrznik (okna dachowe) o minimalnej długości równej połowie długości 

hali 

 żaluzjowe klapy wentylacyjne w ścianach szczytowych hal 

Regulacja systemu  wentylacji sterowana automatycznie. 
Należy również przewidzieć możliwość ręcznego otwierania/zamykania wywietrzników 

dachowych oraz włączania/wyłączania wentylatorów.  
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Wydajność systemu wentylacji winna być odpowiednio dobrana do zaprojektowanej 

technologii suszenia i wymiarów hali.  

System wentylacji winien zapewnić jak najmniejszą emisję hałasu.” 
- akapit „Odbiór i załadunek wysuszonych osadów”.  

zapisy: 

„Dzięki specjalnej konstrukcji przerzucarki, susz osadowy przetransportowywany będzie 
ponad suszonym złożem osadów na początek hal i systemem przenośników taśmowych 

wbudowanych w posadzki poszczególnych hal oraz przenośnikami ukośnymi załadowany 

będzie do zasobnika suszu skąd rozładowywany będzie na środki transportowe i wywożony do 
zagospodarowania.” 

zostają zmienione na: 

„Zaprojektowany system suszenia winien zapewniać automatyczny transport (np. poprzez 

system przenośników taśmowych) wysuszonych osadów do zasobnika suszu, z którego 
następować będzie przeładunek na środki transportu.” 

 

27. Punkt 1.6.2.1. „Zasilanie energetyczne” 
- zdanie: 

„Obecnie oczyszczalnia zasilana jest z podwójnej stacji transformatorowej, posiada również 

rezerwowy agregat prądotwórczy.” 
otrzymuje brzmienie: 

„Obecnie oczyszczalnia zasilana jest z własnej stacji transformatorowej, posiada również 

rezerwowy agregat prądotwórczy.” 

- zdanie: 
„Wykonać przyłącza energetyczne do nowych i modernizowanych obiektów jeśli tego 

wymagają.” 

otrzymuje brzmienie: 
„Wykonać nowe zasilanie energetyczne do nowych i modernizowanych obiektów jeśli tego 

wymagają.” 

- dopisuje się zdanie o treści: „Łączna moc zainstalowanych i modernizowanych urządzeń nie 

może być większa niż 850 kW”. 
 

28. Punkt 2.1.1.3. „Przedmiot i zakres robót objętych WWiORB: 

- usuwa się treść tiret 2: 

 „sporządzenie graficznej wersji „roboczej” zaprojektowanego rozmieszczenia przyszłych 

obiektów oczyszczalni  w Bełchatowie na mapie w skali 1: 500, przedłożenie jej do 

akceptacji przez Inspektora nadzoru  i Zamawiającego oraz uzyskanie takiej akceptacji z ich 

strony;” 
- usuwa się treść tiret 10: 

 uzyskanie zgody na usunięcie drzew i uiszczenie naliczonych opłat za ich usunięcie, lub 

wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji, odbiór nasadzeń przez organ wydający decyzję, 

a także usunięcie drzew (łącznie z korzeniami) i wywóz wraz z opłatą za składowanie, o ile 

Wykonawca zaprojektuje obiekty kolidujące z obecnymi nasadzeniami, 
- w treści tiret 19 usuwa się zapis „sali narad”, 

- w treści tiret 22 usuwa się zapis „konserwatora zabytków”, 

- w treści tiret 24 usuwa się zapis „zwraca się uwagę na konieczność demontażu dachu z 
eternitu zabudowanego na wiacie magazynowej;” 

- usuwa się treść tiret 25: 

 wywóz zagospodarowanie lub utylizację osadów z rekultywowanych lagun; 

- usuwa się treść tiret 35: 

 zapewnienie, w okresie gwarancji, pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego. 

- w akapicie „Zamówienie nie obejmuje” 
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dodaje się treść: 

 kosztów związanych z opłatami za wycinkę drzew i krzewów oraz kosztów nasadzeń.  

-zdanie: 

„Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i 

urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy”. 
otrzymuje brzmienie: 

„Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi w 

WWiORB i dokumentacji projektowej wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i 
urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.” 

 
29. Punkt 2.1.1.4. „Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.” 

- treść dotychczasowa: 

„Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowej 
realizacji zobowiązań umownych tj. między innymi uzupełnić badania warunków gruntowo-

wodnych podłoża (jeśli zajdzie taka potrzeba), zapewnić niezbędną obsługę geodezyjną robót 

– wytyczyć w planie i wyznaczyć wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji Wykonawcy, a po zakończeniu robót 

wykonać i dostarczyć powykonawczą dokumentację geodezyjną; doprowadzić wodę i energię 

do punktów wykorzystania, zabezpieczyć roboty przed wodą odpadową, usunąć odpady z 

obszaru budowy usunąć zanieczyszczenia wynikające z robót wykonywanych przez 
Wykonawcę.  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi 

budowlane, odwodnienie robocze itp. Szczegółowy zakres robót tymczasowych określi Projekt 

Organizacji Robót sporządzony przez Wykonawcę. Również koszty związane z 
zagospodarowaniem placu budowy należą w całości do Wykonawcy.” 

- treść zmodyfikowana: 

„Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowej 
realizacji zobowiązań umownych tj. między innymi uzupełnić badania warunków gruntowo-

wodnych podłoża (jeśli zajdzie taka potrzeba), zapewnić niezbędną obsługę geodezyjną robót, 

a po zakończeniu robót wykonać i dostarczyć powykonawczą dokumentację geodezyjną, 
usunąć odpady z obszaru budowy oraz usunąć zanieczyszczenia spowodowane wykonanymi 

robotami budowlanymi. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Szczegółowy 

zakres robót tymczasowych określi Projekt Organizacji Robót sporządzony przez Wykonawcę. 

Również koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy należą w całości do 
Wykonawcy.” 

 

30. Punkt 2.1.1.5. Określenia podstawowe. 
- w definicji „Inspektor nadzoru: usuwa się zwrot „i administrowanie Kontraktem”. 

- usuwa się definicję :Książka obmiaru”. 

 

31. Punkt 2.1.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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- w zdaniu:  „Koncepcja programowo – przestrzenna, Projekt budowlany oraz projekty 

wykonawcze wymagają uprzedniego zatwierdzenia tych dokumentów przez Zamawiającego.” 

usuwa się określenie: „tych dokumentów”. 
- zdanie: „Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru.”  

otrzymuje brzmienie: 
Dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.” 

- w akapicie:  „Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 

156 poz. 1118 z późń. zm.) oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektów 
budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:” 

usuwa się treść punktu 6). 

 
32. Punkt 2.1.1.7. Dokumentacja budowy. 

- w akapicie: „Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi:” 

usuwa się treść tiret 4 „program i plan płatności: 
dopisuje się treść: „Projekt Organizacji robót”. 

- usuwa się zdanie: „Dziennik Budowy oznacza dokument zatytułowany po polsku Dziennik 

Budowy, który Wykonawca na podstawie upoważnienia Zamawiającego winien uzyskać 
w imieniu Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych.” 

- w akapicie: „Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 

dokumenty:” tiret 4 otrzymuje treść: „inne dokumenty związane z prowadzeniem robót 

budowlanych”. 
 

31. Punkt 2.1.1.8. Informacje o prowadzeniu budowy. 

- akapit „Wymagania w zakresie prowadzenia robót” otrzymuje treść: 
„Organizacja robót. Roboty wykonywane będą według szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo 

- Finansowego, który opracuje Wykonawca po sporządzeniu zatwierdzonego projektu 

technicznego.  

Zgodność robót z DT. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie 
i w zgodności z wykonaną przez niego dokumentacją projektową i dodatkowymi opracowaniami 

niezbędnymi do realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z opracowań 

wymienionych powyżej są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach i dokumentacjach, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru.  

Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, że 
w przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (np. ochronę znaków geodezyjnych, ochronę 

miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem terenem budowy nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.” 

- z akapitu „Zaplecze Wykonawcy” usuwa się treść:  

„Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Toalety 

muszą być regularnie sprzątane i usunięte po przejęciu robót dokonaniu odbioru końcowego przez 
Zamawiającego.”  
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- z akapitu „Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy” usuwa się treść:  

 Zorganizowanie i utrzymywanie sali narad o powierzchni nie mniejszej niż 25 m
2
 

z wyposażeniem, parkingiem na 3 stanowiska i zapewnionym dostępem do toalet. 

- usuwa się treść całego akapitu „Wymagania dotyczące Sali konferencyjnej”. 
 

32. Punkt 2.1.2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

- usuwa się zdanie 2: „Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.” 

 
33. Usuwa się całą treść punktu 2.1.2.7. „Wariantowe zastosowanie materiałów.” 

34. Punkt 2.1.3.3. „Zgodność z obowiązującymi przepisami”: 

- usuwa się treść ust.2 punktu 6. 

 
35. Punkt 2.1.3.6. „Wycinka zieleni”: 

- usuwa się zdanie: „Przed przystąpieniem do ewentualnej wycinki Wykonawca uzyska na własny 

koszt decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów”. 
 

36. Punkt 2.1.6.10 „Dokumentacja budowy” 

- podpunkt 13) otrzymuje treść: „Protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego.” 
 

 

 

 
 

 

 
 

Podpisał: 

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny 

mgr inż. Sylwester Melon 

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu 

Measure Authorising Officer – MAO 

 mgr inż. Ryszard Błażejewski 
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