
                                           WYJAŚNIENIA DO SIWZ:  

 

                                                                               Bełchatów, dn. 18.02.2011 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:  

 

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii słonecznego suszenia 

osadów innej niż opisana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Programie 

Funkcjonalno Użytkowym, a która zagwarantuje wysuszenie całej masy osadów, jaką należy 

zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego przyjąć do obliczeń technologicznych, tj. 9.200 ton 

osadów ściekowych z 22% do min. 90% suchej masy bez konieczności zastosowania w 

suszarniach ogrzewania podłogowego, ani jakiegokolwiek innego systemu grzewczego? 

Proponowana przez nas własna technologia umożliwi przy tej samej liczbie hal 

suszarniczych, tej samej powierzchni suszenia i niezmienionym układzie lokalizacyjnym, 

uzyskanie wszystkich wymaganych efektów technologicznych przy znaczącym ograniczeniu 

nakładów inwestycyjnych i przyszłych kosztów eksploatacji, poprzez obniżenie całkowitego 

zużycia energii elektrycznej, kosztów amortyzacji, a także kosztów bieżącej obsługi  

i przeglądów serwisowych. Nasza technologia gwarantuje równomierne wprowadzanie całej 

masy powstających na oczyszczalni osadów ciągiem automatycznych podajników  

z budynku odwadniania osadów do suszarni przez cały rok nie wyłączając miesięcy 

zimowych i magazynowanie suszu w silosie, zlokalizowanym w tym samym obiekcie co 

prasa filtracyjna. Tym samym spełniamy wszystkie założone w PFU cele technologiczne 

obiektu i zachowujemy przyjęty w nim układ pracy linii przeróbki osadów. Proponowana 

przez nas technologia jest sprawdzona w polskich warunkach klimatycznych  

i eksploatacyjnych. Pracuje w niej w naszym kraju 10 hal suszarniczych, z czego pierwsze od 

2004 roku. Łącznie na świecie zastosowano ją w 110 oddanych do użytku suszarniach, w tym 

zarówno w obiektach pracujących wyłącznie w oparciu o energię słoneczną, jak  

i wykorzystujących ogrzewanie podłogowe zasilane pompami ciepła. W przypadku założeń 

określonych w PFU dla suszarni w Bełchatowie przez Zamawiającego. Stwierdzamy w 

oparciu o własną wiedzę techniczną i szerokie doświadczenie zawodowe, że zastosowanie 

pomp ciepła i ogrzewania podłogowego nie jest konieczne do uzyskania wymaganych 

efektów technologicznych, jest inwestycyjnie drogie i sprzeczne z zasadami racjonalnego 

gospodarowania środkami publicznymi. 

 

Uzasadnienie: 

Zamieszczony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opis techniczny 

przewracarki, jej budowy i parametrów technicznych (moc przyłączeniowa) oraz technologii 

pracy suszarni, w tym sposobu „transportu osadu powyżej warstwy suszonego osadu”  

w sposób jednoznaczny wskazuje na urządzenia i technologię firmy Huber AG. Potwierdza to 

także przytoczony wprost przez Zamawiającego przykład suszarni w Kłodzku, w której 

została zastosowana właśnie ta technologia. Nie ma na rynku żadnego innego producenta 



urządzeń stanowiących wyposażenie słonecznych suszarni osadów ściekowych, którego 

urządzenia posiadałyby „możliwość nabierania suszu osadowego z końca hali i przenoszenia 

go ponad suszonym złożem na początek lub w dowolne miejsce w hali bez kontaktu z nim”. 

Opisany przez Zamawiającego warunek nie jest w innych technologiach suszenia solarnego  

w żaden sposób konieczny, ani do uzyskania wymaganej przez Zamawiającego wydajności 

suszarni, ani stopnia wysuszenia osadów do min. 90 %, ani nie jest też jedynym technicznie 

możliwym sposobem przetransportowania suszu z końca hal suszarniczych do umieszczonego  

w budynku stacji odwadniania osadów silosa. 

Jak już wspomniano suszarnia w Kłodzku nie jest jedyną suszarnią słoneczną, jaka pracuje  

w polskich warunkach klimatycznych. Z SIWZ, ani z dołączonego do materiałów 

przetargowych Programu Funkcjonalno-Użytkowego nie wynikają jakiekolwiek istotne 

przyczyny techniczne, czy też ograniczenia lokalizacyjne, które mogłyby wykluczyć lub 

ograniczyć możliwość zastosowania innych, konkurencyjnych technologii suszenia. Ponieważ 

jedną z najważniejszych zasad Prawa Zamówień Publicznych jest swobodna konkurencji 

rozumiemy, że opisana przez Zamawiającego technologia suszenia osadów nie jest jedyną 

jaką można zastosować w przypadku suszarni w Bełchatowie i Zamawiający nie ogranicza 

prawa Oferentom do zaprojektowania i wybudowania suszarni z innymi urządzeniami  

i w innej technologii, o ile jest ona równoważna lub lepsza od opisanej przez Zamawiającego 

w PFU, pod warunkiem spełnienia wszystkich założonych efektów technologicznych. Tym 

samym proponujemy zastosowanie technologii lepszej, gdyż dużo tańszej i bardziej 

energooszczędnej. 

Zastosowanie technologii suszenia opartej wyłącznie o energię słoneczną przyniesie 

Zamawiającemu następujące korzyści przy zachowaniu gwarancji tych samych efektów 

technologicznych, w tym samym układzie lokalizacyjnym i przy tej samej powierzchni hal 

suszarniczych: 

Wyeliminowanie konieczności budowy instalacji ogrzewania podłogowego w halach 

suszarniczych zasilanych pompami ciepła o łącznej mocy termicznej 8 x 165 kW - 1320 kW; 

co przy współczynniku COP dla pomp ciepła równym 4 daje w efekcie obniżenie 

zainstalowanej mocy elektrycznej obiektu o 330 kW; 

Biorąc za przykład realny koszt budowy jednej hali suszarniczej o tej samej powierzchni 

suszenia bez i z systemem ogrzewania podłogowego zasilanego pompami ciepła, obniżenie 

kosztów budowy suszarni słonecznej o około 50 % (!). Nasze stwierdzenie jest oparte na 

porównaniu kosztów budowy suszarni słonecznych na oczyszczalniach ścieków w Żarach  

i w Myszkowie. Oba obiekty wybudowano w 2009 roku w oparciu o tę samą technologię, 

wyposażono w te same urządzenia, a jedyną istotną różnicą między nimi jest instalacja 

ogrzewania podłogowego i pomp ciepła. 

Znaczne obniżenie przyszłych kosztów amortyzacji obiektu i tym samym kosztów 

funkcjonowania oczyszczalni ścieków. 

Obniżenie zużycia energii elektrycznej potrzebnej do odparowania 1 tony wody z osadów do 

poziomu ok. 35 kWh. Z literatury branżowej oraz z pomiarów wykonanych na pracujących 

obiektach wynika, że zastosowanie ogrzewania podłogowego zasilanego pompami ciepła do 

intensyfikacji parowania wody z osadów w suszarniach solarnych podnosi całkowite zużycie 

energii elektrycznej i tym samym bezpośrednie koszty suszenia o 10 do 15 razy. By osiągnąć 

wymagany przez Zamawiającego efekt technologiczny wysuszenia 9.200 ton osadów w roku 

z 22 do min. 90 % suchej masy, należy odparować 7.156 ton wody w roku. Proponowana 

przez nas technologia obniży zatem w sposób istotny przyszłe bezpośrednie koszty 

eksploatacji. 

Niższe koszty obsługi, serwisowania, przeglądów i remontów, a także niższa awaryjność 

obiektu na skutek wyeliminowania skomplikowanych systemów, jakimi jest układ 



wymienników ciepła w osadnikach wtórnych, infrastruktury pomp ciepła i ich systemu 

sterowania, a także rozdziału ciepła w systemie ogrzewania podłogowego. 

Zastosowanie pomp ciepła, czy też innych systemów dogrzewania suszarni słonecznych nie 

jest warunkiem niezbędnym do uzyskania 90 % suchej masy w wysuszonych osadach 

Koniecznym warunkiem jest natomiast wysokosprawna technologia i odpowiednio duża 

powierzchnia suszenia Założona w Programie Funkcjonalo-Użytkowym budowa 8 hal 

suszarniczych o wymiarach 12 x 120 m spełnia ten warunek w odniesieniu do naszej 

technologu. Na potwierdzenie, że możliwym jest uzyskanie 90 % suchej masy w suszu 

osadowym suszonym wyłącznie energią słoneczną przesyłamy w załączeniu wynik analizy 

laboratoryjnej uzyskany z oczyszczalni ścieków w Żarach, na której pracuje od 2009 roku 

suszarnia słoneczna wybudowana w naszej technologu, a osady są suszone wyłącznie energią 

słoneczną. Suszarnia przerabia rocznie ok. 3500 ton mechanicznie odwodnionych osadów w 

roku, może zatem stanowić właściwy punkt odniesienia dla suszarni w Bełchatowie. 

Wnioskujemy o zmianę wszystkich zapisów SIWZ oraz PFU, w których wymaga się od 

Oferenta wybudowania hal suszarniczych w technologii firmy Huber AG, w której suszenie 

słoneczne jest wspomagane poprzez pompy ciepła i ogrzewanie podłogowe. Odrzucenie 

naszego wniosku naraża Zamawiającego na konieczność poniesienia zawyżonych kosztów 

inwestycyjnych bez jakiegokolwiek technicznego uzasadnienia, niewspółmiernie wysokie 

koszty eksploatacji obiektu wybudowanego w technologii, jaką Zamawiający narzucił 

Wykonawcom własnymi zapisami ograniczającymi swobodną konkurencję, a także na 

niegospodarność i brak racjonalnego wykorzystania środków publicznych poprzez odrzucenie 

innej sprawdzonej, tańszej i bardziej energooszczędnej technologii.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania technologii suszenia innej niż 

opisywana w PFU. 

Wskazanie przez wnoszącego uwagi na zamianę proponowanej w PFU technologii na 

„własną technologię” wykraczającą poza ramy określone przez Zamawiającego w PFU jest  

wskazaniem jedynego dostawcy technologii i może być przejawem nieuczciwej konkurencji, 

wykluczającej   innych dostawców.  Zapewnienia o wyższości technologii proponowanej 

przez wnoszącego uwagi nie są poparte ani konkretnymi przykładami, ani też żadną 

wiarygodną gwarancją dla Zamawiającego, że sugerowane korzyści będą osiągnięte w 

warunkach Bełchatowa.  

Zamawiający przed podjęciem decyzji o wyborze technologii określonej w PFU dokonał 

rozpoznania dostępnych technologii słonecznego suszenia oferowanych zarówno w kraju jak i 

na pozostałym obszarze Unii Europejskiej i wybrał technologię, w mniemaniu 

zamawiającego,  najlepszą – opisaną w PFU, nie wskazując na konkretnego wykonawcę czy 

dostawcę sprzętu technicznego.  

Suszarnie pracujące w układzie całorocznym funkcjonują na obszarze Unii Europejskiej i nie 

są technologiami jednego producenta. Suszarnia na oczyszczalni w Kłodzku, jako 

funkcjonująca w kraju była jedynie  przykładem i wskazaniem możliwości całorocznego 

suszenia osadów w porównywalnej  technologii jakiej Zamawiający oczekuje.  

Żadna z innych suszarni funkcjonujących w kraju, a tym bardziej wskazywanych przez 

wnoszącego uwagi jako „10 krajowych hal suszarniczych”, nie suszy osadów w ciągłym 

układzie całorocznym i nie osiąga wartości suchej masy osadów oczekiwanej w PFU. Tym 

samym informacje podane przez wnoszącego uwagi są niewiarygodne i wprowadzają w błąd, 

dyskredytując tym samym przyjęte przez Zamawiającego rozwiązanie. Inne funkcjonujące 

krajowe suszarnie, oprócz suszarni w Kłodzku nie mogą stanowić technologii pożądanej 

przez Zamawiającego, opisywanej w PFU.  

 



Pytanie 2: „ Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu recyrkulacji 

suszu osadowego przez przewracarkę i zastosowanie innego automatycznego systemu 

transportu produktu suszenia do silosa, który będzie sprawniejszy i efektywniejszy od 

opisanego i nie będzie wymagał dodatkowego zaangażowania ze strony personelu 

obsługowego oczyszczalni? 

 

Uzasadnienie: 

Recyrkulacja suszu osadowego i mieszanie go z osadami o innym stopniu wilgotności nie jest 

warunkiem koniecznym do efektywnego suszenia osadów w suszarniach słonecznych bez 

względu na fakt, czy są one wyposażone w ogrzewaną podłogę, czy też nie. Tym bardziej nie 

jest nim wymóg „nabierania suszu osadowego z końca hali i przenoszenia go ponad 

suszonym złożem na początek lub w dowolne miejsce w hali bez kontaktu z nim”. Świadczą 

o tym dziesiątki suszarni słonecznych pracujących w Polsce i na całym świecie, które 

spełniają założone dla nich efekty technologiczne i są wybudowane w innych technologiach 

niż Huber AG. 

Wnioskujemy o usunięcie z SIWZ i PFU wszystkich zapisów dotyczących powyższego 

systemu, gdyż nie tylko ogranicza, ale uniemożliwia jakąkolwiek konkurencję ze strony 

dostawców przewracarek, stanowiących zasadnicze wyposażenie słonecznych suszarni 

osadów. System recyrkulacji i transportu osadu nie jest najistotniejszą funkcją tych urządzeń 

w odniesieniu do suszarni słonecznych i procesu suszenia osadów. Nie jest też jedynym 

możliwym technicznie sposobem, jaki może zostać zastosowany w przypadku obiektu  

w Bełchatowie. 

Wnioskujemy zatem o możliwość połączenia automatycznej funkcji przewracarek tzw. 

wyładunku suszu z suszarni z układem typowych podajników mechanicznych, jakie są 

powszechnie stosowane do transportu osadów w suszarniach osadów i rezygnację z wymogu 

przewożenia suszu z końca na początek hal suszarniczych przez przewracarki.  

Opisane przez Zamawiającego rozwiązanie, charakterystyczne dla technologii firmy Huber 

AG jest w przypadku suszarni w Bełchatowie nieracjonalne i nieuzasadnione technicznie. 

Przewracarki musiałyby przewieźć na odległość równą długości hal suszarniczych łącznie 

2044 tony suszu w ciągu roku, co ze względu na ograniczoną średnicą bębna pojemność 

kubełków przewracarek i ich prędkość  jazy oznaczałaby konieczność ich dodatkowej pracy 

w wymiarze kilku godzin dziennie na każdej z 8 hal. Zasadniczą funkcją wszystkich 

przewracarek jest przerzucanie i przegarnianie złoża suszących się na całej powierzchni hal 

suszarniczych osadów, co przyspiesza proces parowania wody, zapobiega przywieraniu 

osadów do podłogi i uniemożliwia rozwój beztlenowych procesów gnilnych. Przewożenie 

suszu przez przewracarki oznacza ich wyłączenie ze swoich podstawowych funkcji, przez co 

nie jest rozwiązaniem optymalnym, zwłaszcza w przypadku tak dużej masy suszonych 

osadów.” 

 

Odpowiedź: Opisywana w PFU funkcja urządzenia do przerzucania osadu powinna 

umożliwiać prowadzenie przez nie jednocześnie kilku funkcji m.in. transportu osadu 

wysuszonego ponad suszonym złożem bez kontaktu z nim. Opisywane urządzenie musi 

posiadać moc zainstalowaną nie większą niż 7 kW. Jednocześnie moc ta wykorzystywana jest 

do prowadzenia kilku funkcji bez konieczności angażowania dodatkowej energii, co jest  

bardzo istotne dla Zamawiającego. 

Biorąc pod uwagę złożone zapytanie zamawiający wyjaśnia, że 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 zwiększania, 

 nie będzie kolidował z wewnętrznymi instalacjami hal i nie będzie ograniczał dostępu 

promieniowania słonecznego do złoża suszonego wewnątrz hal osadu,  

 nie zwiększy zainstalowanej mocy elektrycznej, 

 nie stanowił będzie źródła dodatkowych emisji pyłów wewnątrz hali i hałasu.  

 

Pytanie 3: „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: 

Jak wyżej wykazano, żaden z systemów opisanych jako wymagane w SIWZ nie jest 

niezbędny do uzyskania założonych przez Zamawiającego celów technologicznych, jakim ma 

służyć suszarnia i nie jest w przypadku suszarni w Bełchatowie rozwiązaniem, które można 

by w sposób bezsporny określić mianem najlepszej dostępnej technologii. Służy jedynie w 

sposób istotny ograniczeniu zasady swobodnej konkurencji.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wskazując w opisywanej w PFU technologii na wykorzystanie w 

procesie suszenia ogrzewanej posadzki za pomocą pomp ciepła oczekuje od potencjalnego 

wykonawcy, że posiada on doświadczenie w realizacji tego typu instalacji poparte 

stosownymi referencjami. 

Zamawiający nie dopuszcza zatem posiadania referencji wyłącznie na wykonanie hal bez 

systemu ogrzewania podłogowego. 

 

Pytanie 4: „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy urządzeń do przewracania 

osadów i podajników do automatycznego transportu osadów przez różnych dostawców pod 

warunkiem zagwarantowania właściwego współdziałania całego systemu i wspólnego 

sterowania układem załadunku hal mechanicznie odwodnionymi osadami i systemem do 

ewakuacji i transportu suszu z końca hal suszarniczych do przeznaczonego do tego celu silosa 

? Zapis SIWZ stawiający ten wymóg po raz kolejny stawia w pozycji uprzywilejowanej firmę 

Huber AG bez istotnych przyczyn technicznych i tym samym ogranicza swobodną 

konkurencję.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wskazując na konieczność dostawy urządzeń kompletnego systemu 

suszenia przez jednego dostawcę pragnie zapewnić sobie komfort pełnej kompatybilności 

współpracujących ze sobą urządzeń, a jednocześnie wyklucza przypadkowość kombinacji 

instalacji nie gwarantującej bezbłędnego funkcjonowania całości. Tym samym warunek 

gwarancji współdziałania całego systemu odwadniania i suszenia osadów musi bezwzględnie 

dotyczyć nie tylko fragmentu instalacji od momentu załadunku mechanicznie odwodnionych 

osadów do hal suszarni, ale jej całości począwszy od momentu  tłoczenia osadów z OBF 

poprzez komorę zasuw, zbiornik uśredniający do stacji odwadniania, mechaniczne 

odwadnianie, załadunek do hal z możliwością zadawania osadów przyjmowanych z zewnątrz, 

recyrkulację osadów w halach, odbiór suszu, załadunek suszu do silosa i sposób jego 

rozładunku na środki transportowe. 

Zapis ten w żaden sposób nie preferuje konkretnej firmy, tym bardziej wskazanej z nazwy 

przez wnoszacego uwagi, a stawia jedynie przed wykonawcą całości przedsięwzięcia wymóg 



takiego doboru urządzeń technicznych i oprogramowania, aby tworzyły one  całość 

pozbawioną cech przypadkowości  jakościowej czy funkcjonalnej,  a w późniejszym okresie 

usprawnia wszelkie kwestie związane z serwisem kompletnej instalacji. 

 

Pytanie 5:  „W materiałach przetargowych został postawiony wymóg, że moc zainstalowana 

przewracarek w jakie należy wyposażyć suszarnie słoneczne w Bełchatowie powinna wynosić 

7,0 kW. Podana wartość jest charakterystyczna i właściwa dla urządzeń firmy Huber AG, 

natomiast nie definiuje w sposób jednoznaczny wielkości zużycia energii elektrycznej przez 

przewracarki, która jest funkcją grubości złoża osadów, jakie przerabia przewracarka. 

Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania 

przewracarek o wyższej mocy zainstalowanej i uznaje je jako rozwiązania równoważne 

technicznie, o ile przewracają one złoże osadów o proporcjonalnie większej grubości  

w stosunku do parametru zainstalowanej mocy elektrycznej.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający określając w PFU moc wyposażenia na wartosć 7,0 kW, wskazuje 

jedynie, że moc zainstalowana przerzucarki osadu nie może przekraczać tych wartości, 

dopuszczając tym samym instalację urządzenia o mocach niższych od pożądanej. Nie jest to 

w żadnym wypadku wskazanie konkretnego dostawcy, a jedynie wymóg wynikający  

z ograniczenia posiadanej mocy elektrycznej. Zamawiający tym samym nie dopuszcza 

instalacji urządzeń o mocy wyższej od opisanej w PFU. 

 

Pytanie 6: „Jako uczestnik postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na 

realizację w/w zadania, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie określonych zawartości 

części organicznych w suchej masie osadu, kierowanych do mechanicznego odwadniania.” 

 

Odpowiedź: Zawartość części organicznej w suchej masie osadów kierowanych do 

mechanicznego odwodnienia wynosi od 65 do 74%. 
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