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WYJAŚNIENIA DO 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. 1, 1a oraz ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. 

U. 2010 roku, nr 113 poz. 759) informujemy, ze do zamawiającego wpłynęły następujące 

pytania o wyjaśnienie treści SIWZ: 

 

               Pytanie 1: „Podtrzymujemy w całości treść naszego pytania z dnia 29.04.2011 oraz 

nasz zarzut uporczywego i świadomego uniemożliwiania jakiejkolwiek konkurencji ze strony 

producentów przewracarek do osadów. Oto jego treść: 

„Zmieniając szereg zapisów SIWZ oraz PFU dotyczących parametrów technicznych i funkcji 

urządzeń mechanicznych stanowiących wyposażenie hal suszarniczych Zamawiający w 

dalszym ciągu wymaga od Wykonawcy, co następuje: „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." (zapis wprowadzony do SIWZ w dniu 28.04.2011 

i utrzymany w niezmienionym brzmieniu w Modyfikacji z dnia 21.06.2011). Tym samym 

Zamawiający pomimo usunięcia niektórych zapisów z materiałów przetargowych 

wskazujących na technologię i urządzenia firmy HUBER AG, jak: moc zainstalowana 

przewracarek, przykład suszarni słonecznej w Kłodzku, itp., co było już wielokrotnie 

przedmiotem stawianych przez nas pytań, nadal nie dopuścił możliwości zastosowania w 

jego suszarniach żadnych innych urządzeń poza technologią i przewracarkami firmy 

HUBER AG. Zacytowany fragment zmieniający punkt 1.6.1.7 Programu Funkcjonalno-

Użytkowego zawiera opis funkcji technologicznych (tzw. recyrkulacji wysuszonego osadu), 

charakteryzujących technologię wyłącznie jednego producenta oraz właściwą cechę 

wyłącznie przewracarek produkcji firmy HUBER AG. Przewracarki te, jako jedyne z 

funkcjonujących na rynku, transportują osady wysuszone z końca hali  

w dowolne miejsce bez kontaktu z osadem wilgotnym. Właściwość ta nie jest niezbędnym 

warunkiem prawidłowego funkcjonowania suszarni solarnych, na co wskazuje kilkaset hal 

suszarniczych pracujących w różnych krajach świata, a wybudowanych w innych 

technologiach niż technologia HUBER AG. Z uwagi na dopuszczenie możliwości 

zastosowania w Bełchatowie innego systemu mechanicznego transportu wysuszonych osadów 

niż przenoszenie go przewracarkami z końca na początek hal suszarniczych, wymagana przez 

Zamawiającego „recyrkulacja i transportowanie osadu wysuszonego (bez kontaktu z nim) w 

dowolne miejsce hali" nie ma jakiegokolwiek sensu technicznego, gdyż suszenie osadów w 

suszarniach solarnych nie wymaga „mieszania suszu z osadem wilgotnym,  

w celu wyrównania wilgotności osadów na całej długości hali. 

 

Oczekujemy od Zamawiającego jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy dopuszcza 

możliwość pominięcia funkcji recyrkulacji i transportu osadu bez kontaktu z suszącymi 

się osadami przez system suszenia, o ile nie wymaga tego dobrana przez Wykonawcę i 

zaoferowana na jego własną odpowiedzialność technologia pracy suszarni solarnych 

oraz wymóg spełnienia oczekiwanych przez Zamawiającego efektów technologicznych ? 



 
Przy odmownej odpowiedzi na niniejsze pytanie wszystkie wprowadzone przez 

Zamawiającego zmiany i modyfikacje SIWZ oraz PFU w zakresie dopuszczalnych 

parametrów technicznych, funkcji i torów jezdnych przewraca rek (które np. po 

modyfikacji mogą być zaprojektowane w rozstawie i wysokości dostosowanej do 

wytycznych producenta układu rozprowadzania osadu i przewracarek), są wyłącznie 

pustymi zapisami i nie zmieniają faktu, że wszystkie wymagania postawione przez 

Zamawiającego w SIWZ i PFU spełniają na dzień dzisiejszy wyłącznie urządzenia firmy 

HUBER AG, zaś zastosowanie rozwiązań prototypowych zostało przez Zamawiającego 

także wykluczone. Zmieniona przez Zamawiającego dokumentacja przetargowa w 

dalszym ciągu uniemożliwia jakąkolwiek konkurencie ze strony dostawców 

przewracarek do osadów, a urządzenia te są najważniejszym i najbardziej kosztownym 

elementem wyposażenia suszarni słonecznych." 

Pozwalamy sobie ponadto domniemać celowości w działaniach Zamawiającego, który 

ostatnie znaczące Modyfikacje treści SIWZ ogłaszał na swoich stronach internetowych 

tuż przed ważnymi świętami i dniami wolnymi od pracy, celem utrudnienia lub wręcz 

uniemożliwienia skorzystania z możliwości wniesienia protestu wobec treści SIWZ do 

Krajowej Izby Odwoławczej. Przykładem są Modyfikcje datowane na 15.04.2011 oraz 

28.04.2011, które zostały opublikowane w bliskości dni wolnych od pracy w okresie 

Wielkanocnym, a także ostatnia Modyfikacja datowana na 21.06.2011, a ogłoszona w 

dniu 22.06.2011 (tj. na 1 dzień przed Świętem Bożego Ciała). 

Wobec braku możliwości skutecznego wniesienia protestu do KIO przeciwko 

naruszającym Prawo Zamówień Publicznych zapisom SIWZ oświadczamy, że 

wykorzystamy wszystkie dostępne środki i ścieżki kontroli poprawności prowadzenia 

niniejszego postępowania poprzez poinformowanie o stwierdzonych przez nas 

nieprawidłowościach zarówno Urzędu Zamówień Publicznych, jak i wniesienie skargi 

bezpośrednio do Komisji Europejskiej. W skardze zostanie podniesiony także fakt 

uporczywej odmowy udzielania odpowiedzi na zadawane przez nas pytania (15.03.2011, 

31.03.2011, 18.04.2011, 29.04.2011) oraz cały szereg działań uniemożliwiający 

zastosowanie technologii oraz urządzeń firmy IST Anlagenbau w suszarniach w 

Bełchatowie, pomimo zagwarantowania przez nas spełnienia wszelkich żądanych przez 

Zamawiającego efektów technologicznych, a także doświadczenia zawodowego 

popartego wybudowaniem pod klucz lub wyposażeniem w urządzenia łącznie 110 hal 

suszarniczych na całym świecie.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości pominięcia funkcji 

recyrkulacji i transportu osadu bez kontaktu z suszącymi się osadami. 

Założony przez Zamawiającego cel inwestycyjny, określony w punkcie 4.1. 

Instrukcji dla Wykonawców, wyższy w porównaniu z dotychczas prowadzonymi w Polsce 

tego rodzaju inwestycjami, związany jest z koniecznością spełnienia obowiązujących, 

zmienionych w 2010r. wymogów związanych z gospodarką odpadami. Aby cel ten w pełni 

zrealizować, niezbędne jest zastosowanie jak najbardziej efektywnej technologii suszenia. W 

ocenie Zamawiającego, popartej niezależna opinią techniczną, opisana  w SIWZ funkcja 

recyrkulacji i transportu osadu bez kontaktu z suszącymi się osadami jest najbardziej 

efektywną - z możliwych do zastosowania - technologią. 

 

          Pytanie 2: „Zamawiający nadal wymaga w „Warunkach dotyczących posiadanej 

wiedzy i doświadczenia” przedstawienia referencji z wykonania „minimum 1 roboty 

budowlanej, w ramach której wykonano zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończono, dokonano rozruchu i przekazano do eksploatacji budowę co najmniej 1 instalacji 

do słonecznego suszenia osadów z układem recyrkulacji, tj. funkcją nabierania suszu 



osadowego z końca hali i przenoszenia na początek, bądź w dowolne miejsce, bez kontaktu z 

nim". Jak stwierdziliśmy w pytaniu nr 1 referencją taka może wylegitymować się wyłącznie 

firma HUBER AG. Zwracamy się zatem z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza 

realizację funkcji recyrkulacji suszu poprzez transport wysuszonych osadów przez 

przewracarki w kierunku przeciwnym, co w efekcie prowadzi do jego wymieszania z 

mokrymi osadami i uśrednienia zawartości suchej masy na całej powierzchni hali. 

Oświadczamy, że dokładne wymieszanie i uśrednienie osadów nastąpi przy takiej 

realizacji recyrkulacji dużo szybciej niż na drodze przenoszenia niewielkich porcji 

osadów (bo ograniczonych pojemnością szufli przewracarek firmy HUBER) ponad 

złożem i wysypywanie ich w zadanym miejscu hali. 

Negatywna odpowiedź na to pytanie spowoduje paradoks, że doświadczenie zawodowe 

firmy, która wybudowała ponad 100 hal suszarniczych na całym świecie (w tym 10 w 

Polsce), z czego także obiekty suszące 6.000 ton osadów/rok i więcej, okaże się 

niewystarczająca wobec referencji firmy HUBER AG, polegającej na wybudowaniu 1 

hali suszarniczej w Kłodzku, która suszy 1.300 ton odwodnionych osadów w roku do 60 

% suchej masy. Nie dopuści do udziału w realizacji niniejszego zamówienia także innych 

znaczących producentów urządzeń do przewracania osadów.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany sposobu realizacji funkcji 

recyrkulacji.                             Opisany w SIWZ i wymagany w warunkach udziału w 

postępowaniu proces recyrkulacji zakłada mieszanie całkowicie wysuszonego granulatu z 

mokrym osadem w różnych miejscach hal suszarniczych, co zwiększa efektywność suszenia i 

skraca jego czas. Funkcje te w wysokim stopniu pozwalają na osiągnięcie zakładanego, 

bardzo wysokiego - 90 procentowego - stopnia wysuszenia osadów.  

 

Pytanie 3: „Wobec wprowadzonej zmiany oraz rozbieżności dotyczących bilansu 

masowego prosimy o jednoznaczne potwierdzenie danych, jakie należy przyjąć do 

projektowania hal suszarniczych: 

43.000 m3 osadów/rok o uwodnieniu 96,5 % (3,5 % s.m.), daje rocznie 1.505 t s.m. oraz 

7.525 ton osadów odwodnionych mechanicznie do 20 %. 

Prosimy o korektę danych sprzecznych z wyżej podanymi lub wyjaśnienie ich pochodzenia, 

które to zostały zamieszczone w „Oświadczeniu o spełnieniu wymaganych parametrów i 

funkcjonalności w procesach odwadniania i suszenia osadów" (strona 30 SIWZ i kolejne). 

Podano tam min.: ilość osadów po odwodnieniu: 8.405 t/rok, Ilość osadów do suszenia o 

uwodnieniu 80 %: 9.245 t/rok. 

Czy w ww. Oświadczeniu oferent może zaproponować inne efekty technologiczne od 

założonych w PFU, np. niższy od 90 % s.m. stopień wysuszenia osadów w suszarniach, a 

jego oferta mimo to nie zostanie odrzucona ? 

Czy Zamawiający może wypełniając kolejną tabelę podającą dokładne cechy 

konstrukcyjne urządzeń, w jakie mają zostać wyposażone wybudowane lub 

zmodernizowane obiekty może podać inne alternatywne i równoważne technicznie 

rozwiązania bez narażenia się na odrzucenie jego oferty, jako niespełniającej SIWZ ? 

Przykład: W odniesieniu do pras filtracyjnych Zamawiający opisał z najdrobniejszymi 

szczegółami konstrukcyjnymi taśmowe prasy filtracyjne firmy BELLMER, podając m.in. 

wymóg zastosowania hydraulicznego naciągu taśm filtracyjnych, zastosowania taśm jednej 

długości, wymogu tworzenia leja depresyjnego o powierzchni 25 cm , i in. Czy Zamawiający 

zatem żąda dostarczenia i zamontowania pras wyłącznie firmy BELLMER, czy też dopuszcza 

zastosowanie innych urządzeń, równoważnych (nie identycznych) pod względem rozwiązań 

konstrukcyjnych, a spełniających te same efekty technologiczne ?” 

 



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dane wyjściowe zawarte w tabeli 

„Oświadczenie    o spełnianiu wymaganych parametrów i funkcjonalności w procesach 

odwadniania i suszenia osadów” jako podstawy do projektowania i doboru urządzeń dla 

poszczególnych etapów ciągów technologicznych. Wielkości te uwzględniają rozwój sieci 

wodno – kanalizacyjnej, realizowanej                 w ramach projektu „Budowa i modernizacja 

systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”,   jak też przyjmowanie 

osadów dowożonych. 

Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich założonych efektów 

technologicznych. 

Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń odpowiadających opisowi 

zamieszczonemu          w tabelach Formularza Oferty – załącznika nr 1 do Instrukcji dla 

Wykonawców. 

Zamawiający dopuszcza  zastosowanie innych urządzeń, równoważnych pod 

względem rozwiązań konstrukcyjnych, w szczególności w zakresie przywołanych przez 

Wykonawcę i niżej opisanych cech. 

- Wymóg  zastosowania naciągu hydraulicznego wynika z niezawodności i możliwości  

uzyskania przy dużych naprężeniach taśm dokładnej regulacji  naciągu. Cechuje go również  

duża odporność na korozyjne warunki panujące w stacjach odwadniania osadu (duża 

wilgotność i obecność siarkowodoru oraz innych związków zanieczyszczających powietrze). 

Żywotność takiego systemu jest znacznie dłuższa niż systemów  z naciągiem 

pneumatycznym taśm.  

- Wymóg  jednakowej długości taśm odwadniających pozwala na zmniejszenie kosztów 

magazynowania części zapasowych (jedna taśma w rezerwie zamiast dwóch o różnej 

długości).  

- Wymóg tworzenia leja depresyjnego za elementem przewarstwiającym to zwiększona 

efektywność odwadniania grawitacyjnego na stole poziomym prasy, co przekłada się na 

efektywność odwadniania .  

Zamawiający w SIWZ zamieścił opisy techniczne  cech jakim powinny 

odpowiadać oferowane urządzenia technologiczne, w tym również prasy taśmowe. Opisy 

techniczne zostały sporządzone na podstawie dogłębnej analizy technicznej produkowanych 

pras taśmowych oraz informacji na temat ich własności technicznych i eksploatacyjnych 

zebranych od ich użytkowników. Sporządzone opisy zawierają minimalny zakres cech 

technicznych i eksploatacyjnych urządzeń, zapewniających dobrą jakość procesu 

technologicznego odwadniania jak również trwałość i duży stopień bezawaryjnej 

eksploatacji. 

 

Pytanie 4:  „Oczekujemy od Zamawiającego odpowiedzi na pytanie, czy wobec 

zmniejszonej z 9.245 ton do 7.525 ton osadów, jakie mają być suszone w suszarniach 

słonecznych dopuszcza on możliwość całkowitej rezygnacji z budowy pompowni 

hybrydowej oraz całej infrastruktury związanej z ogrzewaniem podłogowym hal 

suszarniczych i oparcie suszenia osadów o energię słoneczną, o ile składający ofertę 

zagwarantuje spełnienie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego efektów 

technologicznych ? Zamawiający napisał w PFU, że „Moc cieplną zainstalowanych 

pomp ciepła należy określić na podstawie przeprowadzonego dla całego roku bilansu 

energetycznego procesu technologicznego". Oświadczamy zatem, że przeprowadzony 

przez nas bilans energetyczny gwarantuje wysuszenie całej masy osadów,                tj. 

7.525 ton (a nawet, co oświadczaliśmy już wcześniej 9.245 ton/rok) od 20 % do 90 % 

suchej masy, przy założeniu ich ciągłego odbioru i wprowadzania do hal suszarniczych 

przy łącznym czasie przetrzymania w suszarni poniżej 12 miesięcy, tj. zgodnie w 

wymaganiami PFU. 



Jako uzasadnienie podajemy obniżenie prawie o połowę niezbędnych nakładów 

inwestycyjnych na budowę hal suszarniczych, a także obniżenie zużycia energii elektrycznej i 

łącznych kosztów suszenia. Zamawiający w PFU wspomina o tanim i energooszczędnym 

suszeniu, pomijając fakt, że o ile suszenie osadów wyłącznie energią słoneczną jest 

rzeczywiście tanie i wymaga ok. 25-35 kWh energii elektrycznej na odparowanie 1 tony 

wody, to w przypadku energii dostarczanej przez pompy ciepła wskaźnik ten wzrasta do 369 

kWh, co jest powszechnie znane w literaturze branżowej i co wykazały m.in. pomiary 

energetyczne przeprowadzone na suszarni w Kłodzku (źródło: R.Sobczyk, M.Sypuła: 

Doświadczenia z eksploatacji suszarni osadów na oczyszczalni ścieków w Kłodzku, Forum 

Eksploatatora 2/2011). Budowa suszarni w Kłodzku przyjmującej 1.300 ton osadów 

kosztowała ok. 5.000.000,- PLN, zaś suszami w Żarach, wykorzystującej wyłącznie energię 

słoneczną i suszącej ok. 3.500 ton osadów w roku - ok. 5.600.000, PLN. Podane kwoty 

można sprawdzić w odpowiednich Biuletynach Zamówień Publicznych. Zamawiający 

ponadto w zmodyfikowanej treści PFU zapisał, że system ogrzewania podłogowego będzie 

włączany wyłącznie okresowo. Działanie takie wydaje się być niegospodarne i 

nieuzasadnione ekonomicznie i technologicznie.” 

 

Odpowiedź: W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie trzecie, Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości rezygnacji z budowy ogrzewania podłogowego, a co za tym idzie, nie 

dopuszcza możliwości suszenia osadów wyłącznie w oparciu o energię słoneczną. 

 

Pytanie 5:  „W Modyfikacji SIWZ Zamawiający wprowadził zapis o 4 ciągach 

technologicznych. Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy suszarnia osadów ma się składać z 8 

czy z 4 hal suszarniczych, wyposażonych w 8 czy w 4 przewracarki do osadów ? Czy 

Zamawiający dopuszcza możliwość budowy hal wielonawowych ?” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaprojektowania i budowy czterech ciągów 

technologicznych o maksymalnej długości 250 m każdy, przedzielonych stacją odwadniania 

osadów, wyposażonych maksymalnie w osiem przewracarek. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości budowy hal wielonawowych, z uwagi na 

występujące w takim przypadku problemy z utrzymaniem czystości dachu (zaleganie śniegu i 

liści), co powoduje ryzyko zakłócania procesu suszenia energią słoneczną.  

 

Pytanie 6:  „Na 28 stronie PFU Zamawiający wymaga, by „elementy stykające się ze 

ściekami, osadami, gazami i środowiskiem agresywnym były wykonane z tworzyw 

sztucznych (w ziemi) lub stali nie gorszej niż 1.4301. Jednocześnie wymaga też, by „system 

rozprowadzania osadów i przewracarki osadów były wykonane w całości (poza napędami, 

łożyskami, itp.) ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301 poddanej w całości wytrawianiu 

przez zanurzenie w kąpieli kwaśnej. Czy zatem rama konstrukcyjna przewracarek, która 

nie styka się z osadami, ani ściekami, ani też z gazami agresywnymi (hale suszarnicze 

muszą być dobrze i intensywnie wentylowane, nie mogą się też  

w nich utrzymywać stężenia gazów agresywnych niebezpieczne dla człowieka z uwagi na 

fakt obsługi i programowania przewracarek z wnętrza hal), może być wykonana ze stali 

czarnej, ocynkowanej i odpowiednio zabezpieczonej antykorozyjnie z gwarancją 

żywotności 10 lat ? Elementy te nie są narażone na korozję, zaś stal czarna ma lepsze 

parametry wytrzymałościowe od stali nierdzewnej. Wprowadzenie wymogu wykonania 

przewracarek w całości ze stali nierdzewnej ma, jak przypuszczamy postawić w pozycji 

uprzywilejowanej firmę HUBER AG, która jak powszechnie wiadomo wszystkie swoje 

urządzenia produkuje wyłącznie ze stali nierdzewnej. Jeśli jest inaczej prosimy 

Zamawiającego o odpowiedź na pytanie, dlaczego identycznego wymogu nie wprowadził 

w odniesieniu do konstrukcji pras filtracyjnych, które mają kontakt z agresywnymi 



aerozolami, gazami i ściekami i w przeciwieństwie do przewracarek stale pracują w 

wilgotnym i agresywnym środowisku ?” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania ramy 

konstrukcyjnej przewracarki z innego materiału niż opisany w PFU. 

Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości procesu suszenia, Zamawiający 

nie przewiduje prowadzenia remontów podstawowych części konstrukcyjnych przewracarek, 

które to remonty powodowałyby dłuższe wyłączenie urządzenia z eksploatacji. W przypadku 

pras, cykl pracy pojedynczego urządzenia, określony w SIWZ,  jest na tyle krótki, że 

Zamawiający przewidział możliwość zewnętrznych remontów tychże urządzeń. 

 

Pytanie 7:  „Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie znaczenia zapisu jak następuje: 

„Zaproponowane urządzenia nie mogą być prototypami, tj. dla każdego z oferowanych i 

wymaganych przez Zamawiającego urządzeń musi istnieć co najmniej jedna działająca 

poprawnie instalacja z jego zastosowaniem spełniająca pod względem funkcjonalnym i 

materiałowym wymagania opisane w niniejszym opracowaniu. Jakie jest uzasadnienie 

techniczne wprowadzenia tego zapisu w odniesieniu do wymagań materiałowych, które 

eliminuje szereg dobrych, sprawdzonych konstrukcyjnie i funkcjonalnie urządzeń, wyłącznie 

z uwagi na fakt nieco innego w detalach wykonania materiałowego niż wymagany, co w 

najmniejszym stopniu nie zmienia ich konstrukcji i funkcji użytkowych ? Zgodnie z 

powszechnym stanem wiedzy technicznej, zamiana jednego materiału na inny nie czyni z 

danego urządzenia prototypu. Nie czyni z niego prototypu także niewielka modyfikacja lub 

rozbudowa, pozwalająca na wypełnianie innych dodatkowych funkcji technologicznych lub 

lepszą i sprawniejszą niż dotychczasowa pracę i obsługę. Dosłowna interpretacja tego zapisu 

zabraniałaby producentom urządzeń wprowadzania jakichkolwiek zmian materiałowych, czy 

też ulepszeń konstrukcyjnych, czyniąc postęp techniczny i doskonalenie istniejących 

produktów całkowicie niemożliwym. Pozwalamy sobie zatem sądzić, że jedynym celem 

niniejszego zapisu jest zagwarantowanie firmie HUBER AG, jako jedynej spełniającej w 

detalach wszystkie bardzo szczegółowe zapisy SIWZ i PFU, dostawę urządzeń dla suszarni w 

Bełchatowie Jest to zatem kolejny zapis sprzeczny z PZP, który podobnie jak wymagane 

doświadczenie zawodowe oraz recyrkulowanie i transport suszu bez kontaktu z suszącymi się 

osadami, ma na celu wykluczenie jakiejkolwiek konkurencji ze strony producentów 

przewracarek do osadów.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający, wprowadzając zapisy dotyczące prototypów miał na 

celu wyeliminowanie rozwiązań niesprawdzonych w praktyce. Drobna zmiana materiału nie 

czyni automatycznie wykonanego urządzenia prototypem.  

 

Pytanie 8:  „Prosimy o wyjaśnienie znaczenia i sensu technicznego i 

technologicznego z punktu widzenia funkcjonowania suszarni słonecznych wymagania, by 

„System suszenia musiał posiadać możliwość transportu zadanej przez system 

automatycznego sterowania oraz operatora ilości suszonego osadu z dowolnie wskazanego 

przez system automatycznego sterowania oraz operatora miejsca hali  

i przenoszenia go na początek lub w inne dowolnie wybrane przez system automatycznego 

sterowania oraz operatora miejsce hali w dowolnym wskazanym przez system 

automatycznego sterowania oraz operatora momencie procesu technologicznego bez kontaktu 

z suszonym osadem". 

Wprowadzony zapis jest zagmatwany i całkowicie niezrozumiały, co najwyżej w aspekcie 

powtórzenia obowiązku posiadania przez przewracarki funkcji transportu suszu bez kontaktu 

z suszonymi osadami, tj. uniemożliwienia zastosowania innych przewracarek niż HUBER. 

Suszarnie słoneczne osadów pracują i tak zapisano w pierwotnej wersji PFU przyjmować 



mokre osady z przodu i umożliwiać ewakuację suszu o zadanej wartości suchej masy z ich 

przeciwległego końca. Przewracarki ponadto mają mieć techniczną możliwość rozdrabniania 

struktury i przewracania osadów w każdej postaci od uwodnienia początkowego, aż do 

zakończenia procesu suszenia. Opisana przez Zamawiającego funkcja jest całkowicie 

niezrozumiała i sprzeczna z zasadami pracy suszarni słonecznych.” 

 
Odpowiedź: Powyższe zapisy, dotyczące sposobu prowadzenia recyrkulacji, mają 

na celu osiągnięcie założonych przez Zamawiającego ilości i parametrów suszenia opisanych 

w punkcie 4.1. Instrukcji dla Wykonawców i nie są sprzeczne technicznie i technologicznie z 

funkcjonowaniem suszarń słonecznych.   

 

Pytanie 9:  „Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie warunków gwarancji. Czy 

żądana gwarancja 60 miesięcy dotyczy wyłącznie obiektów budowlanych, czy też 

zainstalowanych w nich urządzeń mechanicznych ? Wymóg udzielenia 60 miesięcy gwarancji 

na urządzenia mechaniczne jest trudny, o ile nie niemożliwy do spełnienia, z uwagi na 

jednolite zasady gwarancji udzielane przez producentów silników, przekładni, łożysk, pomp i 

innych tego typu urządzeń lub podzespołów Udzielana przez nich gwarancja wynosi 24 

miesiące i może być przedłużona do maks. 36 miesięcy wyłącznie pod specjalnymi 

warunkami (umowy serwisowe, zakup pakietu części podlegających naturalnemu zużyciu, 

itp.)” 

 

Odpowiedź: Zapisy o gwarancji jednoznacznie wskazują, iż jej 60 – miesięczny okres 

dotyczy  całości zamówienia, między innymi zainstalowanych urządzeń mechanicznych. 
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