
                                           WYJAŚNIENIA DO SIWZ:  

 

 

                                                                        Bełchatów, dn. 08.03.2011 r.   

        
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 09 „Budowa 
instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków”  w ramach projektu pn.: „Budowa  

i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”. 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2010 

roku,  nr 113 poz. 759) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o 

wyjaśnienie treści SIWZ:  
 

      W celu realizacji dyspozycji art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych –„Treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” – Zamawiający zlikwidował w treści 

zapytań wszystkie określenia dotyczące nazw własnych mogących identyfikować ich źródło. 
 

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza w celu pewnego uzyskania osadu wysuszonego o zawartości 

suchej masy minimum 90% zastosowanie wsadowego sposobu suszenia - proces wsadowy 

zapewniałby uzyskanie wymaganej zawartości suchej masy na zakończenie cyklu suszenia w ciągu 12 
miesięcy. Osad wysuszony (pełna porcja roczna) byłby odbierany sprzętem zmechanizowanym 

(spycharko-ładowarka) w ciągu ok. 4-6 tygodni, 1 raz w ciągu cyklu suszenia (sierpień - wrzesień - 

październik). 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wsadowego sposobu suszenia osadu oraz odbioru osadu 

sprzętem zmechanizowanym. 

 
Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza, że oferowana instalacja będzie realizowała skutecznie proces 

suszenia bez recyrkulacji osadu (gwarantując jednocześnie jednorodny poziom zawartości suchej 

masy w całej objętości osadu w danej hali) i bez automatycznego rozładunku podajnikiem śrubowym 
(usuwanie osadu samojezdną spycharko-ładowarką i wywóz samochodami ciężarowymi do 

końcowego odbiorcy osadu wysuszonego). 

 
Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza procesu suszenia bez recyrkulacji i bez automatycznego 

rozładunku podajnikiem śrubowym. 

 

Pytanie 3: Podtrzymujemy pytanie o możliwość dopuszczenia do zastosowania technologii suszenia 
osadów oparta wyłącznie o energie słoneczną bez ogrzewania podłogowego, jako sprawdzona na 

kilkudziesięciu obiektach pracujących na całym świecie, w tym także w polskich warunkach 

klimatycznych i gwarantującą całoroczne, bieżące przyjmowanie osadów w miarę ich powstawania  
w węźle mechanicznego odwadniania, jak i uzyskanie wszystkich wymaganych w SIWZ parametrów 

technologicznych. Zamawiający odrzucając tę technologię swoim pismem z dnia 18.02.2011 

przytoczył cały szereg nieprawdziwych i niesprawdzonych argumentów, ogranicza bez uzasadnionych  
i rzeczywistych przyczyn swobodę konkurencji oraz naraża własne przedsiębiorstwo na poniesienie 

prawie dwukrotnie wyższych kosztów inwestycyjnych (w odniesieniu do budowy suszarni 

słonecznych) oraz ponoszenie w przyszłości znacznie wyższych kosztów eksploatacji, tytułem    

wysokiej amortyzacji, wielokrotnie wyższego zużycia energii elektrycznej, a takie kosztów 
serwisowania i przeglądów technicznych. Naraża się też swoją decyzją na zarzut niegospodarności i 

nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych. 

 
 

 



Uzasadnienie: 
Uwaga: Wszystkie podane poniżej w niniejszym uzasadnieniu informacje są informacjami ogólnie 

dostępnymi, dotyczącymi technologii słonecznego suszeni osadów firmy…… oraz innych 

oferowanych na rynku technologii i mogą być w każdej chwili zweryfikowane przez 

Zamawiającego w oparciu informacje, jakie można uzyskać od użytkowników obiektów 

referencyjnych, materiały dostępnych w prasie literaturze branżowej oraz w oparciu o publiczne 

informacje o przeprowadzonych przetargach i zakończonych inwestycjach. 

 

Zarzut Zamawiającego, że możliwość rezygnacji z ogrzewania podłogowego i oparcie procesu 
wyłącznie o energię słoneczną jest „wskazaniem jedynego dostawcy i może być przejawem 

nieuczciwej konkurencji, wykluczającej innych dostawców” jest całkowicie bezzasadny. Po 

pierwsze, nasze pytanie dotyczyło jedynie możliwości zaoferowania innej niż opisana w PFU 
technologii i uznania jej także za spełniającą wymagania Zamawiającego. Nasz wniosek tym 

samym nie może stanowić podstawy do wykluczenia innych technologii suszenia, w tym 

technologii opisanej przez Zamawiającego. Tym samym rozszerza,  
a nie zawęża konkurencję. Po drugie, firma …… nie jest jedyną firmą na rynku oferującą 

suszarnie słoneczne. 

Należy do nich firma ……., której technologia została wskazana w PFU jako wybrana dla 

suszarni w Bełchatowie a także firmy …..  i in. Każda z tych firm buduje lub wyposaża w swoje 
urządzenia słoneczne suszarnie osadów. Obiekty te mają zainstalowane dodatkowe systemy 

ogrzewania, w tym ogrzewanie podłogowe lub pracują bez nich. Większość z nich pracuje w 

systemie całorocznym i nie jest prawdą że wymogiem koniecznym do zapewnienia całorocznej 
pracy suszarni jest, jak to zostało przyjęte przez Zamawiającego, wyposażenie jej w system 

ogrzewania podłogowego, ani tym bardziej w system recyrkulacji suszu „powyżej warstwy 

suszącego się osadu”. A zatem to Zamawiający i to bez jakichkolwiek podstaw technicznych 

zawęża konkurencję stwierdzając, min. że „inne funkcjonujące krajowe suszarnie, oprócz 
suszami w ….. nie mogą stanowić technologii pożądanej przez Zamawiającego”. Zamawiający 

powołuje się w swojej odpowiedzi na szereg nieprawdziwych faktów i fałszywych informacji, 

które bez najmniejszych podstaw merytorycznych dyskredytują naszą firmę i inne 
konkurencyjne technologie. 

 

Nie jest prawdą, że deklarując spełnienie wszystkich wymaganych dla obiektu w Bełchatowie 
gwarancji technologicznych, w tym bieżącego przyjmowania do suszenia mechanicznie 

odwodnianych osadów przez cały rok, nie podaliśmy żadnych przykładów, które 

uwiarygodniają od strony technicznej naszą deklarację, czy też umożliwiają ocenę 

potencjalnych możliwości obniżenia kosztów inwestycyjnych. W naszym piśmie powołaliśmy 
się na słoneczną suszarnię osadów ściekowych w ….., która została uruchomiona  

w czerwcu 2009 roku, a która przyjmuje osady do suszenia przez cały rok na bieżąco w stałych 

ilościach i osiąga przy odpowiednio długim czasie przetrzymania suszu w halach 80 - 90 % 
suchej masy. Informacje te można w każdej chwili sprawdzić u Użytkownika……. Do naszego 

pisma dołączyliśmy także kopię protokołu z laboratoryjnego oznaczenia suchej masy w 

wysuszonych w suszarni w ….. osadach z dnia…. Do niniejszego pisma dołączamy ją 
ponownie, a także kopię pisma referencyjnego Spółki…, która eksploatuje tę suszarnię. W 

naszym piśmie podaliśmy też przybliżone koszty inwestycyjne suszarni osadów z …. i …. 

wybudowanych w tym samym roku, a różniących się między sobą wyłącznie systemem 

ogrzewania podłogowego zasilanego pompami ciepła. Dla uwiarygodnienia tego faktu 
podajemy, tym razem dokładne dane jeszcze raz: 

 

  Suszarnia osadów ściekowych, …. 
3 hale suszarnicze o wymiarach 12 x 116 m każda, całkowita kwota, za którą WYKONAWCA 

wykonał zamówienie: 5.688.090,87 PLN ( w przeliczeniu na 1 halę: 1.896.030,33 PLN) 

 

Suszarnia osadów ściekowych,……  
1 hala suszarnicza o wymiarach 12 x 116 m z ogrzewaniem podłogowym zasilanym pompami 

ciepła, całkowita kwota, za którą WYKONAWCA wykonał zamówienie: 3.766.941,00 PLN. 

Przedstawiliśmy zatem Zamawiającemu konkretne i możliwe do weryfikacji fakty, które 
uwiarygodniają naszą deklarację i nasze doświadczenie zawodowe. Powołaliśmy się na 110 hal 



suszarniczych, oddanych do użytku w naszej technologii i z naszymi przewracarkami na całym 

świecie, w tym 10 w Polsce. Wszystkie te obiekty zostały zaprojektowane i są przystosowane 

do całorocznego przyjmowania osadów, niezależnie czy pracują wyłącznie w oparciu o energię 

słoneczną, czy też zostały wyposażone w dodatkowe systemy grzewcze. Całkowicie odrzucamy 
jako nieprawdziwe i dyskredytujące nasze referencje i doświadczenie zawodowe stwierdzenie 

Zamawiającego, że wymienione przez nas 10 krajowych suszarni nie suszy osadów w ciągłym 

układzie całorocznym i nie osiąga wartości suchej masy osadów oczekiwanej w PFU”. 
W uzupełnieniu chcemy poinformować, że dwie wybudowane w naszej technologii suszarnie i 

wyposażone w nasze urządzenia, tj. suszarnie osadów ściekowych w …… i ……. były 

odpowiednio laureatem i otrzymały wyróżnienie w 11 edycji konkursu Ministra Środowiska 
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII,  suszarnia osadów … otrzymała najwyższe wyróżnienie 

GLOBAL WATER AWARD 2010. Nie możemy się zatem zgodzić z Zamawiającym, że 

„informacje podane przez wnoszącego uwagi są niewiarygodne i wprowadzają w błąd”. 

Stanowczo też odrzucamy, jako pozbawione jakichkolwiek merytorycznych i technicznych 
podstaw stwierdzenie Zamawiającego, jakoby „inne funkcjonujące krajowe suszarnie, oprócz 

suszarni … nie mogą stanowić technologii pożądanej przez Zamawiającego, opisywanej w 

PFU” Stwierdzamy co prawda, że wyłącznie technologia suszarni….. tj. firmy ….. jako jedyna 
wypełnia wszystkie wymagania SIWZ i PFU, czym Zamawiający nie tylko ograniczył, ale 

uniemożliwił jakąkolwiek konkurencję ze strony innych technologii. 

Obiekt ten został zaprojektowany do wysuszenia 1.300 ton osadów/rok (w Bełchatowie 9.200 

ton/rok) do końcowej suchej masy 65 % (w Bełchatowie 90 % s.m.), a cała inwestycja włącznie 
z zabudowaną w kontenerze wirówka kosztowała 6 mln. złotych.(źródło ………….”Suszarnia 

osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w ……..oddana do eksploatacji”, FE ………….). 

 

Oczekujemy zatem merytorycznej odpowiedzi ze strony Zamawiającego uzasadniającej 

zastosowanie w przypadku suszarni osadów w Bełchatowie technologii, jaka została 

zastosowana w przypadku suszarni w ……., a uniemożliwiającej zastosowanie technologii, 

jaka została sprawdzona i zweryfikowana w polskich warunkach klimatycznych w ….., a 

także na innych suszarniach w Polsce i ponad 100 obiektach na całym świecie. Ponawiamy 

nasze oświadczenie o spełnieniu wszystkich wymaganych parametrów technologicznych 

przy suszeniu opartym wyłącznie o energię słońca i deklarowanych oszczędnościach 

inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Zgodnie z załączonym pismem referencyjnym Spółki 

………. całkowite zużycie energii w przeliczeniu na 1 tonę odparowanej wody wyniosło 

13,83 kWh i 32,4 kWh na tonę suszu. Daje to więc ogromne oszczędności energii w 

porównaniu z halami zasilanymi pompami ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 330 kW. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga suszenia osadów z postaci zawierającej 20 % suchej 

masy do minimum 90% suchej masy. 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, w celu osiągnięcia 

zakładanego efektu suszenia,  Zamawiający przewidział wykorzystanie ciepła ze ścieków 

oczyszczonych z osadników wtórnych. 
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. 

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 osadów ściekowych po wybudowaniu    i uruchomieniu suszarni osadów. Z 

powodu zmiany przepisów prawa dotyczących rolniczego wykorzystania wysuszonych osadów 

Zamawiający nie przewiduje wykorzystania końcowego produktu suszenia w tenże sposób. 
 



Odnosząc się do przywoływanej referencji ………. zawarte w niej zapisy odnoszące się do 

zawartości suchej masy w wysuszonych osadach, a konkretnie zapis: „W 2010 r procesowi 

suszenia poddano 2128 ton osadu o średnim uwodnieniu ok. 81% uzyskując 637 ton suszu  o 

uwodnieniu 34,1% (średnia ważona).” wyraźnie wskazują, iż technologia suszenia osadów 
zastosowana na oczyszczalni ścieków w …… nie pozwoli na osiągnięcie zakładanego przez 

Zamawiającego efektu zawartości minimum 90% suchej masy. Informacja o  osiągnięciu 

wyniku 85 – 90% suchej masy jedynie w miesiącach letnich (3 miesiące w roku) powoduje, iż 
wskazywanie realizacji tejże inwestycji jako podstawy do dopuszczenia technologii suszenia 

osadów opartego jedynie na energii słonecznej wydaje się być działaniem stawiającym pod 

znakiem zapytania uzyskanie założeń określonych w PFU. 

 
Pytanie 4: Ponawiamy nasze pytanie o możliwość zastosowania innego automatycznego 

systemu transportu suszu do silosa z wykorzystaniem układu podajników taśmowych przy 

spełnieniu podanych w odpowiedzi Zamawiającego warunków, tj. że nie zostanie 

zmniejszona założona w PFU czynna powierzchnia suszarni, ani też nie spowoduje to 

konieczności jej zwiększenia; nie będzie kolidować z wewnętrznymi instalacjami i nie 

będzie ograniczał dostępu promieniowania słonecznego do złoża suszonych osadów, nie 

będzie też stanowił źródła dodatkowych emisji pyłów wewnątrz hali  

i hałasu”. Ponawiamy także nasze pytanie o możliwość zastosowania innych bardziej 

sprawnych przewracarek o większej łącznej mocy przyłączeniowej niż 7,0 kW, ale 

przewracającej osady w grubszej warstwie, co w przeliczeniu oznacza zaangażowanie tej 

samej mocy co zastrzeżona w PFU w przeliczeniu na 1 m3 objętości osadów. 

 

Uzasadnienie: 
Zamawiający w swojej odpowiedzi położył duży nacisk na energooszczędność obiektu i 

ograniczenie dopuszczalnej mocy przewracarek w nim zainstalowanych, a także nie 

zwiększania zainstalowanej mocy elektrycznej obiektu. Jego odpowiedź uzasadnia tym samym 
celowość rezygnacji z energochłonnego systemu ogrzewania podłogowego i pomp ciepła o 

łącznej mocy zainstalowanej na poziomie 300 kW na rzecz suszenia wyłącznie energią 

słoneczną z zastosowaniem innych wysokosprawnych przewracarek, pozwalających na 

prowadzenie suszenia w grubszej warstwie i tym samym lepszego wykorzystania kubatury hal 
suszarniczych. Dopuszczenie tej możliwości daje użytkownikowi nieproporcjonalnie większe 

oszczędności, niż te które chce uzyskać poprzez   ograniczenie dopuszczalnej mocy 

przewracarek do 7,00 kW, bądź wprowadzenie wymogu wykorzystania do transportu osadów 
samych przewracarek bez urządzeń trzecich. 

       Nieprawdziwym jest stwierdzenie Zamawiającego o rzekomych korzyściach, jakie daje 

zastosowanie urządzeń mogących realizować kilka funkcji, w tym transport osadów, gdyż 

funkcji tych nie mogą one realizować jednocześnie. Jak wykazaliśmy w naszym piśmie z 
14.02.2011, przewożenie suszu w kubełkach przewracarek wymaga transportu aż 2044 ton 

suszu w roku i wymaga dodatkowej pracy tych urządzeń rzędu kilku godzin dziennie na każdej 

z hal. Te same efekty można uzyskać kosztem znacznie krótszej pracy zbiorczego systemu 
podajników taśmowych i wykorzystania przewracarek wyłącznie do ich zasadniczej funkcji, 

czyli przewracania suszących się osadów. Zwiększy to co prawda całkowitą moc urządzeń 

zainstalowanych w samych halach suszarniczych, ale efektywne zużycie energii elektrycznej 
będzie dzięki krótszej pracy wszystkich urządzeń dużo niższe. Chcemy zwrócić uwagę na 

rażącą niekonsekwencję Zamawiającego w swoich decyzjach i odpowiedziach poprzez 

podtrzymanie wymogu zainstalowania energochłonnych pomp ciepła o mocy kilkuset kW i 

jednoczesny brak zgody na zwiększenie mocy zainstalowanej przewracarek lub podajników 
taśmowych o kilka lub kilkanaście kW, co z uwagi na czas pracy urządzeń i tak nie powoduje 

zwiększenia sumarycznego zużycia energii elektrycznej w stosunku do założeń PFU. 

 
        Odpowiedź: W odpowiedziach udzielonych dnia 18.02.2011 r. Zamawiający dopuścił inny 

automatyczny system transportu  suszu do silosu i podał warunki, jakie taki system winien 

spełniać. Zamawiający dopuszcza inny system suszenia, który 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 PFU 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. 

 

  Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udokumentowania własnego 

doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania i budowy suszarni słonecznych 

poprzez referencje wykazujące, że w okresie ostatnich 5 lat wybudował i oddał do 

eksploatacji przynajmniej 3 suszarnie słoneczne z pominięciem warunku zaprojektowania 

i wybudowania systemu ogrzewanej podłogi zasilanej pompami ciepła, a także warunku 

wybudowania suszarni z automatyczną recyrkulacją suszu osadowego. 

 
Uzasadnienie: 

Jeszcze raz ponawiamy to pytanie oczekując od Zamawiającego udokumentowania na tych 

samych zasadach własnego doświadczenia zawodowego w postaci referencji w budowie 
suszarni słonecznych z lub bez systemu ogrzewania podłogowego zasilanego pompami ciepła, 

odpowiednio do zaoferowanej technologii. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany warunku potwierdzającego wiedzę i doświadczenie. 
Zmodyfikowana treść ww. warunku brzmi następująco: 

Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie: 
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; 

b) Minimum dwóch usług projektowych, w ramach których zaprojektowano instalację grzewczą  

z wykorzystaniem pomp ciepła o mocy cieplnej minimum 200 kW zasilających posadzki 

suszarni słonecznych osadów, dla których dolne źródło ciepła stanowią oczyszczone ścieki. 
Realizowane na podstawie tych projektów inwestycje muszą być zakończone, tzn. obiekty 

winny być wybudowane i przekazane do eksploatacji; 

     Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie: 

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. 

b) Minimum jednej roboty budowlanej, w ramach której wykonano zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończono budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o 

maksymalnej przepustowości nie mniejszej niż 12 000 m3 na dobę. Zakres powyższej roboty 

budowlanej winien zawierać co najmniej modernizację części osadowej oczyszczalni. 
 

 

 

Podpisali: 

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – mgr inż. Sylwester Melon 

Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Rozwoju i Utrzymania Ruchu – mgr inż. Ryszard 

Błażejewski  


