
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest demontaż starych membran na dachu i drzwiach wraz z elementami 

montażowymi itd. oraz dostawa i montaż nowych półprzepuszczalnych membran na instalacji do stabilizacji w 

systemie zamkniętym typu „BIODEGMA” wraz z wymianą  elementów mocujących. Kolor membran ciemny 

zielony z zewnętrznej strony. 

Instalacja do stabilizacji składa się z 11 modułów, każdy moduł składa się z dwóch połaci dachowych, jedna 

połać dachowa składa się z 14 segmentów – łącznie segmentów 308 szt., oraz 11 bram składających się z dwóch 

par skrzydeł: 11szt. lewych i 11 szt. prawych. 

W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca dostarczy i zamontuje: 

1. Membrany na dachach kompostowni - 308 szt. arkuszy membran półprzepuszczalnych ( tzw. „brytów”) 

o wymiarach ok 3,85 m x 1,43 m, wraz z kompletem profili zaciskowych/montażowych( zdjęcie na 1). 

Każdy element powinien być wykonany z jednego kawałka materiału, a na wewnętrznej stronie 

posiadać dwie zakładki, przeznaczone do zatrzymywania skroplin pary wodnej. Tkanina po obu 

dłuższych stronach musi być obszyta lamówką ( zdjęcie nr 2, zdjęcie nr 3). która na długości 358cm. 

jest usztywniona plastikowym prętem wszytym w lamówką. 

2. Membrany na drzwiach kompostowni – 11 bram, każda brama składa się z dwóch skrzydeł: 11szt. 

lewych i 11 szt. prawych, łącznie 22 szt. membran półprzepuszczalnych w kształcie trapezu o 

wymiarach ok 3,65 m x 3,9 m x 3,3 m x 2,3 m., wraz z kompletem profili zaciskowych/montażowych.  

Wykonawca odpowiada za obmiar na istniejącej kompostowni Zamawiającego i dostawę wszystkich 

pojedynczych elementów będących przedmiotem zamówienia, wymiary podane powyżej są wyłącznie 

wymiarami orientacyjnymi. 

Zamawiający wymaga dostawy wszystkich membran spełniających parametry dla instalacji biodegradacji. 

Grubość membrany musi być odpowiednia do systemu montażowego zastosowanego w kompostowni zakładu w 

Rudnie.  

Półprzepuszczalna membrana w kolorze ciemnej zieleni na zewnętrznej stronie chroniąca materiał umieszczony 

w module przed deszczem oraz innym wpływem atmosfery, umożliwiająca uwalnianie na zewnątrz 

odpowiedniej ilości wilgoci i CO2, natychmiast zatrzymująca wewnątrz ciepło, część wody oraz bakterie 

aerobowe, które odpowiadają za proces stabilizacji. Membrany muszą zapewnić ciągłość procesu przez cały rok. 

Zastosowany materiał musi zapewnić odpowiedni mikroklimat przez cały czas trwania procesu 

stabilizacji/kompostowani poprzez utrzymanie zadanych warunków kompostowania. Membrany muszą się 

składać z trzech warstw. Zewnętrzna warstwa wykonana z 100 % z poliestru odporna na rozrywanie i odporna 

na degradację pod wpływem UV. Środkowa warstwa musi posiadać mikroporowatość pozwalającą przepuścić 

CO2,oraz parę wodną, jednocześnie będąca wodoodporną membraną -  PTFE zapewniająca zatrzymanie w 

stabilizowanym materiale mikroorganizmów, pyłów i odorów. Trzecia warstwa ( tkanina wewnętrzna ) 

wykonana w 100% z poliestru odpornego na agresywne środowisko panujące w module.  

 



Zamawiający wymaga dostawy membran do pokrycia instalacji kompostowni typu BIODEGMA, zgodnych z 

parametrami określonymi w przepisach prawa i rozporządzeniach regulujących funkcjonowanie tego typu 

instalacji. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi podpisane oświadczenie, że dostarczone membrany spełniają 

wymagania technologiczne dla tego typu instalacji jak przedmiot zamówienia. 

Wymiana membran musi być dokonana najpóźniej do końca września 2022r. Na potrzeby realizacji zadania 

Zamawiający udostępni Wykonawcy w jednym czasie maksymalnie dwa moduły. Po zakończeniu prac na 

dwóch modułach Zamawiający dokona ich odbioru protokolarnie, następnie przygotuje kolejne dwa moduły. 

Przygotowanie obiektu przez Zamawiającego będzie polegało na rozładowaniu stabilizatu z modułu. Wszelkie 

prace przygotowawcze do wymiany membran takie jak mycie, sprzątanie, czyszczenie leży po stronie 

Wykonawcy. Jeżeli w trakcie prac wyniknie potrzeba demontażu elementów kompostowni Wykonawca wykona 

te prace  a po zakończeniu montażu membran zamontuje wszystkie elementy aby instalacja mogła funkcjonować 

należycie.  

Po wymianie membran we wszystkich modułach Zamawiający dokona odbioru końcowego – pisemny protokół 

odbioru robót, który będzie podstawą do wystawienia faktury.  

Gwarancja na wszystkie elementy  przedmiotu  zamówienia 36 miesięcy. 

UWAGA:  

1.Do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie wszystkich dokładnych pomiarów i przeliczenia wszystkich 

elementów i akcesoriów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Dla prawidłowego oszacowania i dokonania pomiarów i przeliczeń przedmiotu zamówienia Zamawiający 

wymaga dokonania wizji lokalnej w uzgodnionym z Zamawiającym terminie w dni robocze w godzinach 8,00 – 

14,00. 

3. Prace przebiegać będą równocześnie, w uzgodnionym terminie, maksymalnie na dwóch modułach. 

Harmonogram prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia w ciągu 7 dni od daty podpisania 

umowy. 

4. Prace montażowe nie mogą zakłócać przebiegu pracy procesów kompostowania w pozostałych modułach. 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę na nowe wszystkich elementów montażowo/ mocujących  i innych 

elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnych dla typu instalacji jak przedmiot 

zamówienia. 

 

 

 

 

 



Zdjęcie nr 1. Profil zaciskowy do mocowania membran. 

 

 

Zdjęcie nr 2. Obszycie „brytu” z uwzględnieniem miejsca wszycia pręta plastikowego.  

 



Zdjęcie nr 3. Obszycie „brytu” strona zewnętrzna.  


