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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Kontrakt K-12 „Projekt i 

budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu 

odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych.” 

Ogłoszenie nr:  2014/S 154-275938 z dnia 13.08.2014r. 

Zamawiający: BIOM Sp. z o.o., z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 
Jaświły, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), w odpowiedzi na 
skierowane przez Wykonawców zapytania dotyczące treści SIWZ, udziela następujących 
wyjaśnień: 

 
Pytanie 1 

Zamawiający w ogłoszeniu, załącznik B, część nr 2, pkt.3) opisuje parametry rozdrabniacza 

do odpadów wielkogabarytowych i określa w podpunkcie s) wyposażenie rozdrabniacza w 

„automatyczny system centralnego smarowania”. 

W rynkowej ofercie rozdrabniaczy nie stosuje się w standardzie automatycznych układów 

centralnego smarowania. Wynika to ze specyfiki budowy oraz pracy samych rozdrabniaczy 

jak i automatycznych układów centralnego smarowania. 

W rozdrabniaczach nie występują istotne elementy wymagające stałego smarowania z 

zewnątrz a nieliczne elementy które tego potrzebują muszą być kontrolowane przez 

operatora, gdyż częstotliwość ich smarowania nie jest uzależniona tylko od rzeczywistej 

pracy maszyny ale też od wielu innych czynników zewnętrznych (zapylenie, wilgotność, 

temperatura). Wpływ na ich prawidłowe funkcjonowanie ma również właściwa konserwacja 

postojowa. Układy automatyczne nie uwzględniają tych czynników zewnętrznych i przestoi 

(najczęściej oparte są na stałym przepływie podczas pracy). 

Zastosowanie takiego układu centralnego smarowania jest możliwe ale podnosi koszt zakupu 

urządzenia oraz jego eksploatacji i nie wnosi wiele korzyści dla użytkownika bo nie daje 

pełnej gwarancji zabezpieczenia maszyny w zakresie właściwego smarowania. 

Pytanie  

Czy zamawiający dopuszcza Rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych bez 

automatycznego systemu centralnego smarowania, spełniający wszystkie pozostałe warunki 

określone w specyfikacji? 
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Odpowiedź 1  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Układ centralnego smarowania pozwoli na właściwą 

konserwację rozdrabniacza. 
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