
Załącznik nr 4) do Zapytanie ofertowego ZO/ZOŚ/6/2015 - Opis zakresu przedsięwzięcia 

p.n. 

„Budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Korczowie, gm. Biłgoraj, na działce o numerze 
ewidencyjnym 1458/3” 

 

1. Planowana inwestycja, dla której należy opracować kompletną z punktu widzenia 
przeznaczenia jakiemu ma służyć dokumentację projektowo – kosztorysową, składać się 
będzie z następujących elementów: 

a) robót przygotowawczych i ziemnych: makroniwelacji, 

b) robót drogowych: 

-placu dojrzewania stabilizatu, 

-placów manewrowych i drogi wewnętrznej, 

c) robót budowlanych, budowy, uzbrojenia terenu: 

-sieci wodociągowej i ppoż., 

-sieci kanalizacji deszczowej „czystej” ( z powierzchni dachów) z odprowadzeniem w treny 
zielone, 

-sieci kanalizacji technologicznej z placu dojrzewania i placów manewrowych z 
odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, 

-sieci elektroenergetycznej w niezbędnym zakresie, z włączeniem się do doprowadzonej na 
teren inwestycji, zewnętrznej sieci elektroenergetycznej, 

d) robót budowlanych związanych z obiektami: 

-hala sortowni, 

-budynek administracyjno - socjalny, 

-  reaktory stabilizacji tlenowej, 

-moduł oczyszczania powietrza poprocesowego – biofiltr 

-wentylatorownia, 

-boksy magazynowe, 

-myjnia ciśnieniowa do mycia kół i podwozi samochodów opuszczających teren zakładu. 

 Ponadto, wykonawca powinien przewidzieć i zaprojektować wszelkie inne roboty 
budowlane, dostawy i usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, 
technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji i poprawności 
funkcjonowania inwestycji, niezbędne do jej użytkowania. 

 Wykonawca bez względu na zapisy w PFU, zapytaniu ofertowym ZO/ZOŚ/6/2015 i 
ewentualne znajdujące się w niej pomyłki, opuszczenia i błędy ponosi pełną 
odpowiedzialność za komplementarność oraz funkcjonalność Inwestycji. 

 Przy projektowaniu należy uwzględnić specyfikę i środowisko eksploatacji obiektów i 
urządzeń, charakteryzujące się agresywnymi warunkami związanymi z przetwarzaniem 
odpadów (w szczególności wilgotnością, zapyleniem, agresywnością chemiczną i 
biologiczną). 

 2. Projektowana inwestycja powinna spełniać wymagania stawiane w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego 



przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U z 2012 r.., poz. 1052) oraz 
projektu zmiany w/w Rozporządzenia z dnia 1.07.2015 r. 

W projektowanej instalacji odpady kierowane do procesu mechaniczno – biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych rozładowywane muszą być w obiekcie 
zamkniętym  lub w obiektach zamkniętych instalacji uniemożliwiających oddziaływanie 
czynników atmosferycznych na te odpady, wyposażonym w szczelne podłoże zapobiegające 
przedostawaniu się odcieków do środowiska i w urządzenia wentylacyjne oraz ograniczające 
w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza. 

2.1. Zamawiający wymaga, aby Instalacja wykonana była zgodnie z wymogami najlepszych 
dostępnych technik (BAT). 

2.2. Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz 
rozwiązań technologicznych i technicznych (*konstrukcyjnych) mających charakter 
prototypowy. 

3. Wykonawca przy projektowaniu musi uwzględnić zapisy Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu Korczów, obejmującego teren działki 
oznaczonej nr 1458/3, na której znajduje się Zakład Zagospodarowania Odpadów w 
Korczowie oraz prawomocnej decyzji nr ROŚ.6220.10.2014 z dnia 6.08.2015 r. określającej 
środowiskowe uwarunkowania na realizację w/w przedsięwzięcia. 

3.1. Realizacja przedsięwzięcia ma zapewnić osiągnięcie maksymalnej redukcji odpadów, 
deponowanych na składowisku, przy jednoczesnym maksymalnym odzysku surowców i 
produktów, możliwych do uzyskania w wyniku przeróbki odpadów oraz przy zaangażowaniu 
minimalnych nakładów i kosztów. Wymaga się, aby wybudowany Zakład, zapewniał 
osiągnięcie efektu ekologicznego, w postaci zmniejszenia masy składowanych odpadów 
komunalnych (balastu i stabilizatu kierowanego do składowania), zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 
ograniczania masy tych odpadów. 

3.2. Proces biologicznego przetwarzania odpadów powinien być prowadzony w taki sposób, 
aby: 

1) stabilizat osiągnął wartość AT4 poniżej 10 mgO2/g suchej masy, oraz 

2) straty prażenia stabilizatu będą mniejsze niż 35 %, a zawartość węgla organicznego 
mniejsza niż 20 % suchej masy. 

3.3. Proces mechanicznego przetwarzania odpadów powinien być prowadzony w taki sposób, 
aby uzyskany odpad o kodzie 19 12 10 spełniał wymagania umożliwiające jego termiczne 
przekształcenie. 

3.4. Pozostałe cele to: 

 -maksymalna redukcja ilości składowanych odpadów, 

 -dotrzymanie obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności dotyczących 
zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji w tym zgodności BAT, 

 wydzielenia paliwa z odpadów (RDF) 

 -pełna stabilizacja biologiczna odpadów ulegających biodegradacji, 

 -wytwarzanie surowców o wartości handlowej, 

 -ograniczenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem obiektu , 

 -minimalizacja energochłonności projektowanych instalacji w celu obniżenia kosztów 
eksploatacji, 

 -prostota obsługi oraz łatwość konserwacji, 



 -dostępność części zamiennych przez min. 10 lat, 

 -standaryzacja elementów typowych i powtarzalnych w celu minimalizacji kosztów 
eksploatacji. 

4. Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności: 

-opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej (projekt technologiczny, 
projekt architektoniczno-budowlany , projekty wykonawcze, wytyczne oraz plan BIOZ, 
przedmiary robót, kosztorysy robót). 

- uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie 
prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę. 

- uczestniczenie w procedurze przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie 
doradztwa, konsultacji przy przygotowywaniu odpowiedzi dotyczących zapytań do 
przedmiotu zamówienia. 
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w ramach wynagrodzenia umownego. 
 
5. Założenia do projektowania. 
5.1.Wydajność Instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów  należy dostosować do 
przetworzenia min. 24 000 Mg/rok odpadów komunalnych zmieszanych przy pracy w 
systemie dwuzmianowym (1 zmiana po 8 godzin na dobę, uwzględniając przerwy socjalne i 
eksploatacyjne - zakłada się realny czas pracy 6,5 godzin na zmianę), zakładając pracę przez 
5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), uwzględniając również przerwy  
w funkcjonowaniu w dniach ustawowo wolnych od pracy (jeśli wypadną w dni robocze) oraz 
przerwy serwisowe. Zamawiający dopuszcza pracę Zakładu w soboty na odpadach 
pochodzących z selektywnej zbiórki.  
Przyjęto następujące parametry pracy : 

 262 dni/rok, 

 Praca 2- zmianowa, 

 czas efektywnej pracy linii sortowniczej - 6,5 h/zmianę,  

 praca w godzinach 6–14 oraz 14–22, 

 sortowanie strumienia odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki np. w soboty. 

 

5.2. Wydajność Instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie biostabilizacji 
ma wynosić 12 000 Mg/rok. Na instalację do biologicznego przetwarzania odpadów 
biodegradowalnych kierowana będzie frakcja zawierająca odpady ulegające biodegradacji, 
która została wydzielona we wcześniejszych procesach mechanicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych (frakcja 0-80mm). Dodatkowo technologia 
biologicznego przetwarzania odpadów winna przewidywać możliwość prowadzenia procesu 
kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz innych 
wybranych rodzajów odpadów biodegradowalnych. Proces kompostowania, zgodnie z 
zapisami zał. nr 1 do ustawy o odpadach określany jako proces R3 – recykling lub regeneracja 
substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając 
kompostownie i inne procesy biologiczne przetwarzania) winien być prowadzony w jednym z 
zamkniętych bioreaktorów wykorzystywanych w pierwszej fazie procesu biostabilizacji, 
(kompostowanie w sytuacji mniejszej niż założona ilości pozyskiwanej frakcji 0-80 mm 
kierowanej do biostabilizacji w wydzielonych bioreaktorach wyłącznie przy zachowaniu 
środków eliminujących możliwość:  

 mieszania się materiału kompostowanego i biostabilizowanego (proces prowadzony w 

oddzielnych bioreaktorach);  

 zanieczyszczenia materiału kompostowanego odciekami z procesu biostabilizacji (nie 

dopuszcza się możliwości zastosowania odcieków technologicznych do nawadniania 



pryzm kompostowanego materiału). 

Produktem procesu kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 
bioodpadów winien być materiał, który zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i 
nawożeniu (Dz. U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033, j.t.) będzie mógł być wykorzystywany, po 
uzyskaniu wymaganych prawem certyfikatów, m.in. jako nawozy organiczne. 
 

Tabela 1Parametry gwarantowane dla części mechanicznej 

Lp

. 
Parametr gwarantowany Jednostka Wartość 

1. 
Przepustowość całkowita roczna przy pracy 

w systemie dwuzmianowym (dotyczy 
odpadów komunalnych zmieszanych) 

Mg/rok ≥ 24 000 

2. Przepustowość dobowa  Mg/dobę ≥ 92  

3. 
Minimalny efektywny czas pracy linii 

sortowniczej 
h/dobę 13  

 
 

Tabela 2 Parametry gwarantowane dla części biologicznej 

Lp
. 

Parametr gwarantowany Jednostka Wartość 

1. 
Przepustowość całkowita stabilizacji 

tlenowej 
Mg/rok ≥ 12 000 

2. 

AT4 w odniesieniu do suchej masy 
produktu po pierwszym stopniu 

stabilizacji tlenowej (po zamkniętych 
reaktorach stabilizacji tlenowej) 

mg O2/g s.m. ≤ 20 

3. 
Parametry stabilizatu po zakończeniu 

całego procesu biologicznego 
przetwarzania  

straty prażenia stabilizatu są 
mniejsze niż 35% suchej masy, a 

zawartość węgla organicznego jest 
mniejsza niż 20% suchej masy 

AT4 [mg O2/g 
s.m.] 

≤ 10 

 
5.3. Przepływ strumienia odpadów - część mechaniczna 
Odpady komunalne zmieszane dowożone będą (po uprzednim zważeniu na istniejącej na 
terenie Zakładu w Korczowie wadze samochodowej) do strefy załadunku znajdującej się  
w planowanej hali sortowni. 
Pierwszym etapem postępowania z odpadami będzie wyodrębnienie na hali przyjęć odpadów 
tarasujących (wielkogabarytowych, niebezpiecznych itp.). Odpady te przetransportowane 
zostaną do istniejących lub planowanych boksów magazynowych. 
Po wstępnym wydzieleniu tych odpadów strumień trafi do pierwszej kabiny segregacji, gdzie 
zostaną wydzielone: pozostałe odpady tarasujące, drewno, szkło, duża folia i duża tektura, 



gruz oraz odpady niebezpieczne.  
Po wydzieleniu ww. odpadów pozostały strumień odpadów zostanie rozdzielony na frakcje 
przez sito 2-frakcyjne: 

 frakcja podsitowa <80 mm, 

 frakcja nadsitowa >80 mm. 

Frakcja >80 mm trafi do kabiny segregacji manualnej, gdzie wydzielone zostaną 

tworzywa sztuczne, tektura, papier oraz komponenty RDF. Wydzielone odpady w 

części mechanicznej (papier, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe, metale 

nieżelazne, RDF) zostaną skierowane poprzez przenośnik kanałowy i wznoszący na 

prasę belującą w celu przygotowania odpadów do odbioru. 

 
Frakcja po przejściu przez kabinę głównej segregacji trafia do separatora optycznego z 

możliwością separacji: tworzyw (PET, PP, PE, PS, PCV), papieru/kartonu, tetrapack, 

drewna oraz RDF.  Do odbioru preRDFu służyć będą dwie prasy stacjonarne z 

automatycznym załadunkiem o nacisku tłoka wynoszącym 30 ton z kontenerami o poj. 

ok. 30 m3. 

Pozostałość jaka pozostanie, czyli tzw. balast skierowany zostanie na składowisko.  

Balast musi spełniać kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne: 

- Ogólny węgiel organiczny (TOC) 5 % suchej masy 

- Strata przy prażeniu (LOI) 8 % suchej masy 

- Ciepło spalania 6 MJ/kg suchej masy  

 
5.4. Przepływ strumienia odpadów - część biologiczna 
Wydzielona w hali sortowni frakcja podsitowa <80 mm skierowana zostanie, po 
doczyszczeniu na separatorze metali, do dwustopniowego procesu stabilizacji tlenowej, tj. 
pierwszego w bioreaktorach/boksach  oraz drugiego  - dojrzewania na placu w pryzmach.  
Faza pierwsza – intensywnej stabilizacji zachodzić będzie w bioreaktorach/boksach  
z mechanicznym napowietrzaniem i odprowadzeniem powietrza poprocesowego oraz 
zraszaniem materiału.  
Załadunek i rozładunek bioreaktorów/boksów oraz formowanie pryzm na placu następować 
będzie przy pomocy ładowarki. 
Odcieki z odwadniania bioreaktorów/boksów stabilizacji tlenowej  oraz  z placu dojrzewania 
kierowane będą do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, a następnie poprzez 
pompownię do kanalizacji sanitarnej (projektowanej i wykonanej w ramach odrębnej 
inwestycji). 
Materiał po stabilizacji tlenowej w bioreaktorach/boksach poddawany będzie drugiemu 
stopniowi stabilizacji tlenowej - dojrzewaniu na otwartym placu. Stabilizacja prowadzona 
będzie w formie pryzm na otwartym placu. Pryzmy będą przerzucane w celu spulchnienia i 
napowietrzenia oraz ewentualnie nawilżane.  
Oczyszczanie powietrza poprocesowego z bioreaktorów/boksów będzie odbywało się w 
biofiltrze. 
Transport frakcji podsitowej < 80 mm z hali sortowni do instalacji biologicznego 
przetwarzania odpadów odbywać się będzie za pomocą samochodu hakowego z kontenerem 
lub ładowarki. 
Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki, są to wartości przewidywane 
orientacyjne a ostatecznie powinny być określone przez Wykonawcę w projekcie 
budowlanym. Wstępne zestawienie powierzchni obiektów budowlanych przewidzianych do 
zaprojektowania w ramach zadania: 
  

Zestawienie bilansowe zagospodarowania terenu 



Lp

. 
Opis Wielkość 

1. Hala sortowni  - ob. nr 5 w zał. nr 1 do PFU ok. 2160 m2 

2. Budynek administracyjno-socjalny – ob. nr 6 w zał. 
nr 1 do PFU (parter ok. 144 m2, piętro ok. 144 m2) 

ok. 288 m2 

3. Bioreaktory/boksy – ob. nr 1w zał. nr 1 do PFU ok. 673 m2 

4. Biofiltr – ob. nr 3w zał. nr 1 do PFU min. 72 m2 

5. Wentylatorownia – ob. nr 2 w zał. nr 1 do PFU ok. 88 m2 

6. Plac dojrzewania – ob. nr 4 w zał. nr 1 do PFU ok. 1760 m2 

7. Place manewrowe – ob. nr 5 w zał. nr 1 do PFU  ok. 3900 m2 

8. Modernizowana droga dojazdowa na odcinku od 
istniejącego wjazdu na teren Zakładu do 
nowoprojektowanej kwatery – ob. nr 9 w zał. nr 1 do 
PFU (zakładana szerokość drogi – 6,0 m) 

ok. 300 m 

 
5.5 Zamawiający wymaga, aby Inwestycja objęta przedmiotem zamówienia, zapewniała 
przede wszystkim: 
a) wymaganą ilość i wielkości pomieszczeń administracyjno-socjalnych, zgodnie z 

przepisami prawa, przy założeniu zatrudnienia: min. 51 stanowisk fizycznych na 2 zmiany + 

min. 3 stanowisk biurowych (1 zmiana) 

 b) zaprojektowanie inwestycji w zakresie projektu budowlanego wraz  

z uzyskaniem pozwolenia na budowę, poprzedzonym pozyskaniem kompletu niezbędnych 

uzgodnień, opinii, ekspertyz i decyzji (w tym pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie 

wód opadowych z dachów obiektów do istniejącego rowu),   

c) opracowanie projektów wykonawczych wszelkich obiektów, budowli i instalacji 

niezbędnych dla prawidłowego, funkcjonalnego i bezpiecznego funkcjonowania obiektów 

inwestycji, 

d) cały zakres przedsięwzięcia należy zaprojektować, zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących przepisów, norm i instrukcji, brak wyszczególnienia, w niniejszych 

Wymaganiach Zamawiającego, jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia 

Wykonawcy od ich stosowania.  

 

5.6.Hala sortowni  

Hala sortowni to obiekt jednokondygnacyjny, jedno- lub dwunawowy, o kształcie prostokąta. 
W hali przewidziano żelbetowe ściany oporowe o wysokości min. 4 m oraz żelbetowe kanały 
o głębokości do 3 m. Szerokość hali wynosi ok. 27,0 m, długość hali wynosi ok. 80,0 m. 
Projektowana hala będzie obiektem nieocieplanym i nieogrzewanym. Przewiduje się lokalne 
systemy grzewcze w kabinach sortowniczych. Kabiny sortownicze będą wyposażone również 
w instalację klimatyzacji. Kabiny sortownicze muszą spełniać aktualne wymogi przepisów 
BHP. 
Elementy konstrukcji hali metalowe (stal zabezpieczona antykorozyjnie odpowiednio 
do środowiska pracy lub żelbetowe (zabezpieczone antykorozyjnie odpowiednio  do 



środowiska pracy). Dach dwuspadowy z blachy trapezowej zabezpieczony antykorozyjnie 
odpowiednio do środowiska pracy ze świetlikami. Ściany hali z blachy trapezowej 
zabezpieczone antykorozyjnie jak w konstrukcji dachu. Oświetlenie naturalne zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
W celu ograniczenia zapylenia w strefie sortowania Zamawiający wymaga wykonania ściany 
oddzielającej strefę przyjęcia odpadów wraz z nadawą kanałową od pozostałej części 
sortowni.  
Urządzenia technologiczne - linie technologiczne sortowni wraz z kabinami sortowniczymi 
jako miejscami pracowników pracujących przy segregacji odpadów stanowią wyposażenie 
hali i będą dostarczane przez dostawcę technologii jako kompletna linia.  
Wymaganą nośność posadzki w hali sortowni określi projektant dostosowując ją do 
projektowanych urządzeń technologicznych. 
Do hali zostanie doprowadzona instalacja elektryczna  i wod-kan. Hala wyposażona zostanie 
w wentylację grawitacyjną i mechaniczną oraz w sieć przeciwpożarową. Wentylacja hali 
zapewnia utrzymanie warunków pracy ludzi w hali zgodnie z obowiązującymi normami 
prawnymi. Odprowadzenie wód deszczowych z dachu do systemu kanalizacji deszczowej 
„czystej” w tereny zielone. Odprowadzenie wód z posadzki hali do systemu kanalizacji 
sanitarnej poprzez odwodnienia liniowe zlokalizowane przed bramami. Wejścia pracowników 
i wjazdy do hali przewidziano od strony północno-zachodniej i południowo-zachodniej. Ilość 
i wymiary bram należy dobrać na etapie projektu i dostosować do wymagań 
technologicznych. Szerokość i wysokość bram muszą zapewnić swobodne manewrowanie 
pojazdami obsługującymi linię technologiczną.  Sugerowane lokalizacje bram pokazano na 
planie z planowaną lokalizacją obiektów stanowiącym Załącznik  nr 1 do PFU.   
 
5.7.Budynek administracyjno-socjalny 

Bryła budynku ma stanowić jedną całość i połączony układ komunikacyjny. Budynek 
administracyjno-socjalny to obiekt dwukondygnacyjny. Główne wejście do budynku (do 
części administracyjnej), należy docelowo zaprojektować w części frontowej, od wjazdu na 
teren inwestycji. Dodatkowe wejścia (min. jedno) należy zaprojektować (do części socjalnej), 
od strony budynku hali sortowni. 
Obiekt przylegać będzie jedną ściana do hali sortowni. W obiekcie na drugiej kondygnacji 
zlokalizowana będzie sterownia z przeszkleniem w kierunku hali. 
 Należy zapewnić właściwą estetykę w zakresie wyglądu budynku, a więc konieczna jest 
dbałość o wysoką jakość architektoniczną wszystkich elewacji budynku, w tym także o 
estetykę dachu, gdyż budynek wyeksponowany będzie, ze wszystkich stron i jednocześnie 
oglądany, jako pierwszy obiekt na terenie planowanej inwestycji. Wymagana jest więc 
odpowiednia dbałość projektanta budynku o walory przestrzenne i estetyczne nowego 
budynku i dobór właściwych i dobrych jakościowo materiałów wykończeniowych dla 
elewacji i dachu. 
Budynek administracyjno-socjalny, ma być funkcjonalny i przyjazny dla użytkowników. 
Należy spełnić wszystkie wymogi ergonomiczne, akustyczne, oświetleniowe itp. Należy 
przewidzieć nowoczesne wyposażenie techniczne, w zakresie sieci sanitarnej, elektrycznej, 
niskoprądowej i armatury w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. Wymaga się, żeby 
rozwiązanie architektoniczne było oszczędne i ekonomiczne, aby zapewnić minimalizacje 
kosztów wykonania, eksploatacji i dozoru obiektu. Równocześnie, zastosowane materiały 
wykończeniowe i  elementy wyposażenia obiektu, mają być bardzo trwałe i mają zapewnić 
odpowiedni standard wykończenia, uwzględniający rangę obiektu, w stosunku do innych 
obiektów budowlanych.  
W obiekcie przewiduje się następujące pomieszczania użytkowe: 

 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne (szatnie „czyste” i „brudne”, umywalnie, 
suszarnia) w tym dla kobiet i mężczyzn (planuje się zatrudnienie ok. 40 % kobiet i 
60% mężczyzn) ; 

 Jadalnia z pomieszczeniem kuchennym, 

 Pomieszczenia administracyjne (pomieszczenie dla kierownika zakładu, 



pomieszczenie biurowe, salka konferencyjna, itp.); 

 Pomieszczenie socjalne (kuchenne) dla administracji; 

 Pomieszczenie sterowni (na piętrze).  

 

5.8.Bioreaktory/boksy stabilizacji tlenowej  

Bioreaktory/boksy stabilizacji tlenowej to obiekt jednokondygnacyjny o kształcie prostokąta, 
w konstrukcji żelbetowej. Grubość ścian min. 25 cm. Ściany boczne ocieplone, otynkowane  
w kolorze do ustalenia z Zamawiającym podczas sporządzania Projektu Budowlanego. 
Wymagana nośność posadzki 50 kN/m2. Dach ocieplony. Odprowadzenie wód deszczowych  
z dachu w tereny zielone lub do istniejącego wokół składowiska rowu opaskowego. 
Zamknięcia bioreaktorów/boksów stanowią bramy segmentowe pionowe (harmonijkowe). 
Bramy montowane na zewnątrz otworu, ocieplane pianką poliuretanową lub polistyrenową. 
Grubość panelu bramy powinna wynosić  min. 40 mm, okładzina z blachy stalowej gładkiej, 
ocynkowanej. Bramy malowane zarówno z zewnątrz  
i wewnątrz. Bramy doszczelnione obwodowo uszczelkami. Wyposażone w rygle 
wzmocnione, wykonane z pełnego płaskownika, otwierane z zewnątrz  
z uchem na kłódkę. Mocowania dolne rygli powinny licować się z powierzchnią posadzki, 
uniemożliwiając ich uszkodzenie w trakcie załadunku i wyładunku bioreaktora. Skrzydła 
drzwi powinny posiadać również kratki wentylacyjne żaluzjowe o wymiarach 
umożliwiających wyrównanie ciśnienia w bioreaktorze, wyposażone w zewnętrzne 
maskownice, całość wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej. Zakres otwarcia bram 
powinien zapewniać 100% światła przejazdu, minimalizując ryzyko uszkodzenia bram 
podczas załadunku/rozładunku bioreaktorów. 
Przed bramami należy wykonać odboje żelbetowe lub stalowo betonowe chroniące bramy 
segmentowe. 
 

5.9.Plac dojrzewania stabilizatu (kompostu) 

Plac dojrzewania stabilizatu będzie służył do drugiego etapu procesu stabilizacji tlenowej. Na 
placu, będą dokonywane następujące operacje technologiczne: rozkładanie odpadów w 
pryzmy, przerzucanie pryzm w celu spulchnienia, nawilżania (w tym celu należy doprowadzić 
wodę i zainstalować hydrant ze złączka do węża). Plac będzie uszczelniony, o nawierzchni 
monolitycznej betonowej i grubości tej nawierzchni, dostosowanej do przejazdu pojazdów 
ciężarowych typu ciężkiego. Ścieki z placów, zostaną odprowadzone systemem odwodnienia 
do kanalizacji sanitarnej.  

5.10. Wentylatorownia 

Wentylatorownia to obiekt nieocieplany i nieogrzewany w konstrukcji stalowej (stal 
zabezpieczona antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy). Obiekt jedną dłuższą 
ścianą przylega do obiektu bioreaktorów/boksów na całej ich długości. Do hali zostanie 
doprowadzona instalacja elektryczna. Hala wyposażona zostanie w wentylację grawitacyjną. 
Odprowadzenie wód deszczowych z dachu w tereny zielone lub do istniejącego wokół 
składowiska rowu opaskowego. Odprowadzenie wód odciekowych z posadzki do systemu 
kanalizacji sanitarnej.  
 
5.11.Biofiltr 

Obiekt oczyszczania biologicznego będzie składał się z biofiltra – zbiornika (komory) 
w konstrukcji żelbetowej. Zbiornik wyposażony w ruszt denny tworzywowy oraz inne 
elementy wyposażenia związane z realizowanym procesem technologicznym. W ścianie 
zewnętrznej (dłuższym boku) otwory do obsługi (wymiany złoża filtracyjnego).  
Wymaganiem Zamawiającego jest, aby konstrukcja komory  biofiltra była dostosowana do 
wymagań instalacyjnych wyposażenia technologicznego obiektu. Wypełnienie biofiltra i jego 
konstrukcję należy tak dobrać, aby możliwe było zagwarantowanie optymalnych warunków 



do oczyszczania powietrza usuwanego z procesu stabilizacji, żywotność wypełnienia nie 
może być krótsza niż 2 lata. 
 
5.12.Boksy magazynowe 

Przewiduje się realizację zespołu zadaszonych boksów magazynowych do magazynowania 
surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych. Boks magazynowy to obiekt 
jednokondygnacyjny, o konstrukcji żelbetowo-stalowej.  
Boks stanowią żelbetowe ściany oporowe, o wysokości min. 4 m pozwalającej na 
zmagazynowanie min. 4 bel. Zadaszenie boksu to dach jedno- lub dwuspadowy. Wysokość 
zadaszenia powinna umożliwiać manewrowanie wózkiem widłowym i ładowarką Ł34 
wewnątrz boksów. 
Przewiduje się wykonanie 6 boksów o wymiarach: szerokość 5,5 m, głębokość 6,0 m.  
Na obecnym etapie nie definiuje się przydziału konkretnych boksów dla danych odpadów - 
pozostawiając możliwość elastycznego rozmieszczania odpadów stosownie do rzeczywistych 
potrzeb eksploatacyjnych.   

5.13.Myjnia ciśnieniowa do kół i podwozi 

Lokalizacja myjni umożliwiać będzie czyszczenie kół i podwozi pojazdów opuszczających 
teren całego zakładu, tj. zarówno ze składowiska jak i sortowni z obiektami towarzyszącymi. 
Dla utrzymania czystości pojazdów transportujących odpady oczekuje się dostarczenia myjni 
najazdowej kół i podwozi samochodowych w formie myjni natryskowej z przenośnikiem 
zgrzebłowym usuwającym szlam z dna zbiornika zintegrowanego z urządzeniem.  
Czyszczenie kół i podwozi będzie realizowane przez natrysk wody pod wysokim ciśnieniem 
(3-4 bar) z tryskaczy umieszczonych w podłodze oraz na bokach myjki. Urządzenie będzie 
uruchamiane automatycznie poprzez najazd pojazdu na konstrukcję myjni lub za pomocą 
fotokomórki. Przez powolny przejazd samochodu przez myjkę myte będą koła i podwozie. 
Szerokość myjki, w tym części myjącej od dołu będzie zapewniać bezproblemowy przejazd 
pojazdów. Myjnia będzie zagłębiona w terenie w poziomie drogi. Do urządzenia 
doprowadzona będzie energia elektryczna oraz woda.  
Wymagane wyposażenie techniczne: 
- pulpit sterowniczy z systemem sterowania, 
-system dysz dennych umożliwiających dokładne mycie profili wewnętrznych i zewnętrznych 
kół. 
 
6. Szczegółowy opis wymagań technologicznych w stosunku do obiektów budowlanych 

6.1. Hala sortowni 

Do sortowni trafiać będą odpady zmieszane, selektywnie zebrane surowce wtórne. Wymaga 
się, aby obiekt był tak zaprojektowany, aby możliwe było zlokalizowanie linii 
technologicznej głównej do segregacji odpadów zmieszanych jak i by-passu umożliwiającego 
przyjęcie  odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. 
 Obiekt ma być podzielony na części o następujących funkcjach: 

− przyjęcia odpadów zmieszanych, 

− przyjęcia odpadów z selektywnej zbiórki, 

− segregacji i konfekcjonowania odpadów, 

− obróbki odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki. 

 
Część przyjęcia odpadów zmieszanych – wydzielona część hali ze ścianami  oporowymi o 
wysokości min. 4 m i powierzchni min. 187 m2 do przyjęcia przywiezionych odpadów 
zmieszanych. Należy przewidzieć bufor pozwalający na przyjęcie odpadów z min. 1 dnia 
dostaw, dla ciężaru około 250 kg/m3. Zakładana wysokość składowania nie może przekraczać 



3,5 m. Wielkość strefy ma zabezpieczyć utrzymanie stałej dostawy odpadów na linię 
segregacji oraz eliminację odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych ze strumienia 
odpadów zmieszanych, stanowiących zagrożenie dla ludzi lub stwarzających możliwość 
uszkodzenia linii do segregacji. Część oddzielona trwałą przegrodą od pozostałej powierzchni 
hali 
Część właściwej segregacji odpadów – wyposażona w linię do segregacji wraz z układem 
niezbędnych urządzeń i kontenery.  
W skład linii wchodzić będzie kabina do wstępnej segregacji (2-stanowiskowa z miejscem dla 
dwóch dodatkowych pracowników), w której wydzielone przede wszystkim będą odpady 
tarasujące (makulatura, folia, styropian), problemowe oraz szkło. Następnym elementem 
będzie sito bębnowe, 2-frakcyjne 0/80 mm. Celem instalacji będzie oddzielenie frakcji 
organicznej zmieszanych odpadów komunalnych od frakcji nieorganicznej. Na sicie 
bębnowym nastąpi rozdział na dwie frakcje: 0-80 mm, >80 mm. Frakcja 0-80 mm organiczna 
po sicie kierowana będzie, poprzez separator metali żelaznych za pomocą taśmociągu na 
zewnątrz hali do boksu. Odpady frakcji >80 mm, kierowane będą do głównej kabiny 
segregacji (8-stanowiskowa) z wydzieleniem tworzyw sztucznych, papieru oraz frakcji nie 
pożądanych w RDF (np. elementów zawierających chlor). Następnie odpady kierowane będą 
poprzez separator metali żelaznych do klasyfikacji automatycznej na separatorze optycznym, 
gdzie wydzielone zostaną  komponenty paliwa RDF, które następnie kierowane będą poprzez 
automatyczną stację załadowczą do dwóch pras stacjonarnych z kontenerami. 
Pozostałość tzw. balast skierowany zostanie do kontenera umieszczonego na końcu linii 
technologicznej. 
Pozostałe odpady wydzielone na kabinach ręcznego sortowania zostaną skierowane do prasy 
kanałowej. 
Część przyjęcia odpadów z selektywnej zbiórki - wydzielona część hali ze ścianami  
oporowymi o wysokości min. 4 m i powierzchni min. 80 m2 do tymczasowego przyjęcia 
przywiezionych odpadów z selektywnej zbiórki. Zakładana wysokość składowania nie może 
przekraczać 3,5 m. 
Odpady pozyskane w selektywnej zbiórce odpadów (tzw. odpady opakowaniowe) kierowane 
będą na linię do segregacji poprzez dodatkowy taśmociąg - by-pass (omijający sito) po 
zakończeniu segregacji odpadów zmieszanych oraz w razie konieczności w soboty. 
Część obróbki surowców wtórnych - wyposażona w prasę kanałową na surowce wtórne 
uzyskane przy sortowaniu odpadów w hali sortowni. 
Wymagania dla wyposażenia technologicznego hali sortowni: 
- Stacja nadawcza odpadów zmieszanych o wydajności dostosowanej do przepustowości 

Zakładu, wykonana jako kanałowa z przykryciem umożliwiającym jednostronny najazd 

ładowarki podczas załadunku odpadów. 

- Kabina wstępnej segregacji 2-stanowiskowa (z miejscem dla dwóch dodatkowych 

pracowników) do usuwania szkła, odpadów gabarytowych i odpadów problemowych. Kabinę 

należy wyposażyć w  zsypy z poziomu kabiny na poziom hali  umożliwiające odbiór szkła.  

- Sito bębnowe 2-frakcyjne z odpowiednim zabezpieczeniem przed zatykaniem otworów. Sito 

winno być wyposażone w instalację odpylającą. 

- Separator metali żelaznych dla frakcji 0-80 mm, skuteczność separacji min. 80 %.  

- Kabina głównej segregacji 8-stanowiskowa do wysortowywania poszczególnych surowców. 

Pod kabiną ściany działowe pełne z bramkami po obu stronach. 

- Separator metali żelaznych dla frakcji > 80 mm, skuteczność separacji min. 80 %.  

- Kanałowa prasa belująca wyposażona w perforator butelek PET z możliwością  wysunięcia 

z leja zasypowego: 

 Urządzenie stacjonarne wraz z konstrukcją wsporczą; 

 Siła zgniotu – min. 60 ton; 

 Wydajność: 



o dla mat. o gęstości 35 kg/m3 => 4 t/h, 
o dla mat. o gęstości 50 kg/m3 => 6 t/h, 
o dla mat. o gęstości 100 kg/m3 => 8 t/h. 

 Wymiary beli: szerokość 800-900mm, wysokość 800-900mm, długość 

regulowana; 

 Wiązanie: 

o układ automatyczny, elektro-mechaniczny, sterowany elektronicznie; 

o wiązanie min. czterokrotne z automatycznym podajnikiem drutu; 

o Stojaki do drutu o wadze min. 500 kg. 

 urządzenie przystosowane do integracji z systemem sterowania linii 

technologicznej; 

 urządzenie wyposażone w zsuwnię do bel; 

 wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie 
zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią 
producenta zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich. 

- Skierowanie frakcji 0-80 mm do boksu na zewnątrz hali za pomocą taśmociągu,  skąd 

będzie transportowana do bioreaktorów stabilizacji tlenowej za pomocą ładowarki. 

Wyrzut taśmociągu poza halę na wys. min. 6,0 m. Boks poza halą o wymiarach: szerokość 

6,0 m i długość 5,0 m. 

- Za kabiną głównej segregacji zlokalizowany będzie separator optyczny z możliwością 

separacji: tworzyw (PET, PP, PE, PS, PCV), papieru/kartonu, tetrapack, drewna oraz 

RDF; 

 Skuteczność separacji:   min 80%; 

 Czystość separacji:   min 85%; - Do odbioru preRDFu służyć 
będą dwie prasy stacjonarne o nacisku tłoka wynoszącym 30 ton z kontenerami o 
poj. ok. 30 m3. Dla zapewnienia ciągłości pracy linii sortowniczej, należy 
przewidzieć zastosowanie automatycznej stacji załadunku do pras. 

- Do odbioru balastu służyć będzie kontener o poj. 30 m3. 

- Przenośniki taśmowe w ilości niezbędnej do utrzymania ciągłości pracy linii 

sortowniczej. 

- Do obsługi linii przewidziano ładowarkę teleskopową, ładowarkę przegubową, wózek 

widłowy oraz dwa samochody ciężarowe z  urządzeniami hakowymi wraz z przyczepami 

(do przewozu kontenerów o pojemności 30 m3) oraz niezbędną ilość kontenerów do 

utrzymania ciągłości linii sortowniczej wymienioną w tabeli nr 3. 

 
Wykonawca odpowiada za właściwy dobór przenośników pod względem ich przeznaczenia i 
funkcjonalności. Zamawiający wymaga, aby panel sterowniczy sortowni umiejscowiony był 
w sterowni.  
 

Tabela 3 Wyposażenie dodatkowe – pojemniki i kontenery. 

Lp. Przeznaczenie pojemnika/kontenera 
Ilość 
sztuk 

Pojemność 
[m3] 

1. 
Kontener wysypowy (samowyładowczy) na 
kółkach na szkło (zlokalizowany przy kabinie 
wstępnej na posadzce) – 2 szt. + 1 na wymianę 

3 Min. 1,1 

2. Kontener na odpady tarasujące (zlokalizowane pod 3 Min. 30 



kabina wstępną) – 2 szt. + 1 na wymianę 

3. 

Kontener wysypowy (samowyładowczy) na 
kółkach na metale żelazne z separatorów 
(zlokalizowane pod separatorami metali żelaznych) 
- 2 szt. + 1 na wymianę 

3 Min. 1,1 

4. 
Kontener otwarty na surowce o szerokości 
umożliwiającej ustawienie kontenera pod kabiną 

2 Min. 20 

5. 
Kontener do odbioru preRDFu zintegrowany z 
prasą stacjonarną 

5 Min. 30  

6. Kontener do frakcji balastowej 2 Min. 30 

7. 

Przewoźny skład w postaci kontenera do zbiórki 
odpadów niebezpiecznych o wym.: 4200 x 6500 
mm podłoga w postaci wanny wyposażony w: 

 Pojemnik na akumulatory – 500 l – 1 szt. 

 Pojemnik na baterie – 120 l – 1 szt., 

 Pojemnik na baterie – 20 l – 2 szt., 

 Kontener na świetlówki – 640 l – 1 szt., 

 Pojemnik na płynne odpady niebezpieczne – 
200 l – 1 szt. 

1  

 
 

6.2. Bioreaktory stabilizacji tlenowej wraz z wentylatorownią 

Wymaga się, aby bioreaktory stabilizacji tlenowej zapewniały stabilizację frakcji podsitowej  
o granulacji 0-80 mm kierowane z hali sortowni. Stabilizat z reaktorów stabilizacji tlenowej 
należy dostarczyć na plac dojrzewania, natomiast powietrze do modułu oczyszczania 
powietrza poprocesowego – biofiltra.  
Zaplanowano 4 bioreaktory w konstrukcji żelbetowej o wymiarach w świetle min. 7 m x 22 m 
x 5 m (szer. x dł. x wys.), (ilość boksów i wielkość należy zaprojektować z uwzględnieniem 
wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz projektu 
zmiany w/w Rozporządzenia z dnia 1.07.2015 r. Stabilizacja tlenowa może się odbywać w 
reaktorach zamkniętych z napowietrzaniem poprzez nadmuch (in. napowietrzanie 
pozytywne). Założona maksymalna wysokość materiału poddawanego stabilizacji tlenowej w 
bioreaktorach to max 2,7 m. 
Bioreaktory, które będą zapełniane każdego dnia roboczego. Czas przetrzymania odpadów 
skierowanych do stabilizacji tlenowej wynosić ma co najmniej 2 tygodnie i gwarantować 
osiągnięcie wartości AT4 poniżej 20 mg O2/g s.m.  
Wymaga się, aby konstrukcja bioreaktorów (komór stabilizacji tlenowej) była wykonana w 
konstrukcji żelbetowej z dachem żelbetowym. Konstrukcja ma być wykonana z żelbetu 
odpornego na działanie agresywnego środowiska panującego wewnątrz bioreaktorów. Ściany 
boczne bioreaktorów i dach należy docieplić styropianem, przy czym dach dodatkowo papą. 
Wysokość i szerokość zastosowanych bioreaktorów jak i strefy manewrowej pomiędzy 
ciągiem bioreaktorów a placem dojrzewania oraz bioreaktorami i halą sortowni ma 
umożliwiać swobodne operowanie typową czołową ładowarką kołową, a także umożliwiać 
rozładunek i załadunek kontenerów. 
Instalacja do stabilizacji tlenowej składa się z następujących części: 

− bioreaktorów, których podstawowa konstrukcja ma być wykonana z żelbetu 

odpornego na działanie agresywnego środowiska panującego wewnątrz 



bioreaktorów, 

− systemu napowietrzania, składającego się z czterech wentylatorów 

napowietrzających (do każdego bioreaktora jeden wentylator) oraz kanałów 

napowietrzania zapewniających odpowiednie równomierne napowietrzenie 

stabilizowanych odpadów. Nie dopuszcza się, aby kanały do napowietrzania 

zainstalowane w posadzce ograniczały możliwości poruszania się ładowarki 

kołowej w obrębie modułu stabilizacji tlenowej. Wykonanie kanałów ma zapewnić 

możliwość łatwego czyszczenia, 

− system odciągania powietrza poprocesowego z bioreaktorów przy pomocy min. 

jednego wentylatora, 

− pod każdym bioreaktorem należy wykonać min. 5 kanałów napowietrzających 

spełniających funkcję odprowadzania odcieku. Kanały mają gwarantować 

powierzchnię napowietrzania min. 2,8 m2 dla jednego bioreaktora. Długość jednego 

kanału to min. 20 m. Kanały winny być przykryte płytami żelbetowymi z otworami 

w formie szczelin 

− systemu sterowania i monitoringu, który kontroluje oraz dokumentuje parametry 

procesu stabilizacji tlenowej (temperatura, dopływ powietrza, ciśnienie), system 

powinien być wysterowany z wykorzystaniem sondy tlenowej dającej możliwość 

uzyskania parametru „AT4 online” 

− systemu zraszania zlokalizowanego wewnątrz bioreaktorów oddzielnego dla każdej 

komory z możliwością opróżnienia instalacji zraszającej. Nawilżanie materiału 

stabilizacji tlenowej będzie odbywać się poprzez ręczne lub automatycznie 

sterowanie. System zraszania będzie zabezpieczony przed możliwością 

uszkodzenia mechanicznego w trakcie załadunku. Wymaga się, aby instalacja 

zraszająca była zabezpieczona przed zamarzaniem. System zraszania w 

bioreaktorach ma się składać z dwóch przewodów z dyszami zraszającymi, 

umieszczonych w narożnikach między stropem a ścianą bioreaktora. 

 

Zamawiający wymaga, aby: 

 wentylatory były  wyposażone w niezależne falowniki i wykonane były ze stali 
kwasoodpornej oraz posadowione na wibroizolatorze; 

 ilość dostarczanego powietrza do jednego bioreaktora wynosiła min. 2700 m3/h przy 
ciśnieniu min. 3,5 kPa; 

 ilość odciąganego powierza z bioreaktorów min. 8500 m3/h przy ciśnieniu min. 2,0 
kPa; 

 elementy systemu napowietrzania (orurowanie) było szczelne i wykonane z tworzywa 
sztucznego, na zewnątrz zabezpieczone przed promieniami UV; 

 ruszty (płyty) betonowe do przykrycia kanałów były to płyty żelbetowe betonu klasy 
C 35/45, wodoodporność W8. Płyta przeznaczona jest do przykrycia kanału. Wymaga 
się, aby w płycie wykonane były szczeliny o wymiarach gwarantujących 
powierzchnię napowietrzania opisaną powyżej. Do zbrojenia płyty żelbetowej 
zastosować stal żebrowaną klasy A-IIIN. Zbrojenie płyty winno posiadać 
odpowiednią otulinę zabezpieczającą pręty zbrojeniowe przed szkodliwym 
działaniem korozji. Płyty winny być zlicowane z posadzką i wykonane w systemie 
umożlwiającym ich demontaż oraz czyszczenie kanałów; 

 zapewnić możliwość odwodnienia wentylatorów. 

Zakłada się, że załadunek (wypełnianie komór) i wyładunek (opróżnianie komór po 
zakończonym procesie intensywnej stabilizacji tlenowej) będzie następował przy pomocy 



ładowarki kołowej.  
Przewiduje się, że transport odpadów z bioreaktorów stabilizacji tlenowej na plac dojrzewania 
odbywał się będzie ładowarką kołową. 
Wzdłuż bioreaktorów na całej długości w ich tylnej części zlokalizowana będzie 
wentylatorownia w konstrukcji stalowej. Wentylatorownia ma być wyposażana w min. dwa 
wejścia.  
Zamawiający wymaga, aby  wentylatorownia była wyposażona w szafę zasilająco-
sterowniczą. 
 

6.3. Plac dojrzewania 

Plac dojrzewania będzie służył do drugiego etapu procesu stabilizacji tlenowej. Na placu, 
będą dokonywane następujące operacje technologiczne: rozkładanie odpadów w pryzmy, 
przerzucanie pryzm w celu spulchnienia i napowietrzenia, ewentualne przesiewanie 
dojrzałego stabilizatu. Plac będzie uszczelniony, o nawierzchni betonowej i grubości tej 
nawierzchni, dostosowanej do przejazdu pojazdów ciężarowych typu ciężkiego. Ścieki z 
placu zostaną odprowadzone systemem kanalizacji do projektowanego w ramach odrębnej 
inwestycji przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
Przyjęte założenia dla procesu dojrzewania: 

 Czas trwania procesu w pryzmach - do momentu uzyskania przez stabilizat 
parametrów: 

1) AT4 poniżej 10 mg O2/g suchej masy, oraz 
2) straty prażenia stabilizatu mniejsze niż 35 %, a zawartość węgla organicznego mniejsza niż 
20 % suchej masy. 

 Powierzchnia placu ma być wynikową ilości pryzm, czasu przetrzymywania i 
wymagań technologicznych sprzętu przerzucającego, które mają pozwolić na 
osiągniecie w/w parametrów stabilizatu. 

W wydzielonym miejscu na lub przy placu, jak i również na placu istniejącej kompostowni na 
odpady BIO przewiduje się ustawienie sita obrotowego mobilnego. Służyć będzie do 
przesiewania stabilizatu, kompostu lub innego materiału strukturalnego. Sito musi być 
urządzeniem mobilnym, na podwoziu tandemowym wyposażonym w ABS i przystosowane 
do poruszania się po drogach publicznych.  
 

6.4 Biofiltr 

Powietrze zanieczyszczone powstałe w procesie intensywnego kompostowania/biostabilizacji 
przed ujściem do atmosfery zostanie oczyszczone w złożu biologicznym, tj. biofiltrze. Biofiltr 
zlokalizowany będzie na tyłach obiektu wentylatorowni. 
Złoże biologiczne stanowić będzie materiał biologiczny na bazie np. karpiny iglastej, karpiny 
liściastej, kory sosnowej lub włókna kokosowego. Złoże powinno mieć wys. 1,5 m. Nie 
dopuszcza się wykorzystania kompostu jako warstwy złoża. 
Zamawiający wymaga, aby obciążenie biofiltra wynosiło max 120 m3/m2/h, a powierzchnia 
biofiltra wynosiła min. 72 m2. 
Wymaga się, aby ruszt biofiltra tworzyły: półki kratowe z tworzywa sztucznego (odporne na 
warunki agresywne wynikające z reakcji utleniania biologicznego w warstwie filtracyjnej 
biofiltra oraz warunków atmosferycznych). Wymagana nośność: 2,0 t/m2. 

 

6.5. Wymagania techniczne dla maszyn i urządzeń  

W tabeli 4 przedstawiono zestawienie środków transportu technologicznego i sprzętu 
pomocniczego. 



Tabela 4 Zestawienie środków transportu technologicznego i sprzętu pomocniczego 

Lp. 
Środek 

transportu 

 
Operacje transportowe 

 
Ilość Lokalizacja 

1.  

 
Ładowarka 
teleskopowa 

 

Przemieszczanie odpadów 
na platformie przyjęć, 

załadunek odpadów na linię 
technologiczną 

1 szt. 
Ob. nr 5 w zał. 

nr 1 do PFU 

2. 

Ładowarka 
kołowa 

przegubowa 
 

Załadunek frakcji 
biodegradowalnej 

(wysortowanej na linii) z 
boksu zlokalizowanego poza 

halą do bioreaktorów, w 
których odbywa się proces 

stabilizacji, rozładunek 
bioreaktorów, formowanie i 
przerzucanie pryzm na placu 

dojrzewania  

1 szt. 

Ob. nr 1 w zał. 
nr 1 do 

PFUoraz cały 
teren zakładu 

3. Wózek widłowy 

Załadunek wysortowanych  
zbelowanych surowców do 

boksów magazynowych oraz 
na środki transportu 

zewnętrznego 

1 szt. 

Ob. nr 1 w zał. 
nr 1 do PFU 

oraz cały teren 
zakładu 

4. Hakowiec 
Wymiana kontenerów na 

balast i preRDF oraz 
transport balastu na kwaterę   

2 szt. 
Cały teren 

zakładu 

5. 
Sito obrotowe 

mobilne 
Do doczyszczania w 
procesie stabilizacji 

1 szt. 
Ob. nr 4 w zał. 

nr 1 do PFU 

6 Kompaktor 

Do formowania i 
zagęszczania warstw 

odpadów 
unieszkodliwianych na 

składowisku 

1 szt. 
Ob. nr 7 w zał. 

nr 1 do PFU  

 

 
7. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania dokumentacji projektowych 

 

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, zakwalifikowano następująco: 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 

 
Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawcę, obejmuje w szczególności: 
7.1. Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branż 

i wymaganych uzgodnień, zgodnego z wymaganiami obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo 

budowlane z 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) wraz z uzyskaniem decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 



7.2. Opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż (technologicznej, 

architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w tym sieci wewnętrzne 

i instalacje wewnętrzne: sanitarne i elektryczna i inne niezbędne), spełniające wymagania 

polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony 

środowiska i ochrony pożarowej oraz posiadające wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia. 

7.3. Opracowanie projektu technologicznego. 

7.4.Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót. 

7.5. Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla projektu każdej branży.  

7.6. Opracowanie wszystkich instrukcji i uzgodnień niezbędnych do wydania pozwolenia na 

budowę.  

 

8. Projekt budowlany ma w szczególności, zawierać: 
8.1. Projekt zagospodarowania terenu, sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-

wysokościowej, obejmujący: określenie granic zabudowy, usytuowanie i obrys istniejących i 

projektowanych obiektów, sieci uzbrojenia, sposób odprowadzania ścieków, układ 

komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, 

rzędnych wysokościowych i odległości. 

8.2. Projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu 

oraz proponowane rozwiązania techniczne, a także materiałowe. 

8.3. Stosowne do potrzeb oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej, wody 

i odbioru ścieków lub warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej.  

8.4. W zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne 

warunki posadowienia obiektów. 

8.5. Inne dokumenty, opracowania jakie okażą się niezbędne w wyniku przyjętych przez 

Wykonawcę rozwiązań projektowych, itp. 

8.6.Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany, w 
zakresie i stopniu dokładności, niezbędnym do realizacji robót budowlanych. 
 
9. Projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz warsztatowe, należy opracować w języku 
polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, określone w 
obowiązujących  normach.  
 
10. Dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać w min. 5-ciu egzemplarzach w 
edycji papierowej (w czystej technice graficznej, format A4, oprawiony w twarde okładki, w 
sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycji cyfrowej. 
Pliki rysunkowe i tekstowe należy zapisać w formacie PDF.  
Dokumentacja w wersji papierowej musi być tożsama z wersją cyfrową. 
12. Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwiązania technologiczne, 
architektoniczne, techniczne i komunikacyjne, mają zapewnić całkowite bezpieczeństwo  
i higienę pracy przyszłej załogi oraz zapewnić wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne. 
Zamawiający wymaga wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia 
technologicznego, funkcjonalności rozwiązań, stosowania urządzeń o niskiej 



energochłonności i możliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, doboru urządzeń i 
podzespołów w sposób ograniczający do minimum ilość części zamiennych, a także łatwej 
konserwacji i niezawodności działania urządzeń oraz funkcjonowania infrastruktury 
planowanej inwestycji. 
13. Dokumentacje Projektowe wymagają stosownych protokołów odbioru ze strony 
Zamawiającego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania prac. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, na piśmie przedkładając 
Zamawiającemu, do oceny i przyjęcia, daną Dokumentację Projektową. Odbiór bez uwag lub 
nie wniesienie uwag w ciągu 14 dni, jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z: 
postanowieniami Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy – Prawo 
budowlane.  
14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że będzie do dyspozycji Zamawiającego aż do 
daty upływu Okresu Zgłaszania Wad. W razie konieczności (problemy eksploatacyjne, 
wynikające ze złego zaprojektowania) zapewni również bezpłatny nadzór autorski do końca 
ww. okresu. 
Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady/usterki (lub 
w innym uzgodnionym pomiędzy stronami terminie)  ma obowiązek usunąć zgłoszoną  
wadę/usterkę aż do momentu osiągnięcia właściwego stanu. 


