SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
CZEŚĆ III
SKOTAN S.A. - zadanie nr 8 w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-24007/09-00 UDA-POIG.04.01.00-24-007/09-00 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych
osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie
wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie pod klucz instalacji badawczej
do produkcji drożdży paszowych Yarrowia Lipolityca na surowcu tłuszczowym, zlokalizowanej w
Czechowicach Dziedzicach, ul. Łukasiewicza na działce nr 3762/183.
Projekt techniczny instalacji musi uwzględniać dalsze rozszerzenie zakresu instalacji do
przerobu dziesięciokrotnie większej masy wsadu surowcowego (projekt nie objęty
przedmiotowym zamówieniem) oraz potencjalne multiplikowanie takiego modułu w ramach
prowadzonej działalności (projekt nie objęty przedmiotowym zamówieniem).
Przeznaczeniem obiektu jest produkcja drożdży paszowych –materiału paszowego. W związku
z powyższym projekt oraz wykonanie obiektu spełniać musi wymagania związane z systemem
jakości HACCP.
Etap badawczo – rozwojowy, którego dotyczy niniejsze opracowanie, obejmuje zakład
produkcyjny drożdży paszowych o wydajności do 1600 ton drożdży/rok
Okres realizacji tego etapu to 01.03.2010 do 31.12.2010
Prace inwestycyjne będą się rozpoczynać w najbliższym możliwym terminie.
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Lokalizacja projektu - Mapa lokalizacji Instalacji
Lokalizacja
miejsca inwestycji w Czechowicach Dziedzicach terenie Rafinerii
Czechowice w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji produkcyjnej Lotos Biopaliwa Sp. z
o.o., ul. Ignacego Łukasiewicza, Czechowice – Dziedzice.
Plan:
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Schemat rozłożenia obiektów w Czechowicach: Mapka z wkomponowanymi głównymi
obiektami .
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Opis procesu produkcyjnego:

Inwestycja podzielona jest na 2 etapy :
I ETAP - zakład badawczy optymalizujący produkcję drożdży paszowych (szacowana
produkcja do 1.600 t/rok) – etap objęty przedmiotowym zamówieniem
II ETAP – produkcja drożdży paszowych i dodatków paszowych do16.000 t/rok –
planowany jest na rok 2011 (etap nie jest objęty przedmiotowym zamówieniem,
realizację w późniejszym terminie należy uwzględnić na wszystkich etapach procesu
planowania i projektowania)
Założenia do budowy instalacji:
- projektowanie instalacji odbywać się będzie przy czynnym udziale zespołu autorskiego
- urządzenia zastosowane w inwestycji będą pochodziły z zakupów u liderów dostaw
maszyn i urządzeń określonego typu.
Kupowane urządzenia będą nowe, co do typu i co do przeznaczenia (wykonane według
projektu)
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Ze względu na fakt zawierania przez czynnik produkcyjny kwasów tłuszczowych oraz
związków spożywczego kwasu fosforowego, elementy instalacji muszą być odporne na
działanie takich związków.
Proces produkcyjny zawiera wstępne elementy wykonywane ręcznie (laboratorium), ale
od tego miejsca całość procesu jest sterowana automatycznie z możliwością sterowania
ręcznego .
Laboratorium jest jedynym miejscem styku człowieka z produktem. W części
produkcyjnej układ technologiczny jest zamknięty i czynnik ludzki nie ma kontaktu z
rosnącą ilością masy drożdży.
Urządzenia laboratoryjne i produkcyjne w reaktorach namnażających
sterylizowane parą o temperaturze zapewniającej czystość mikrobiologiczną.

będą

Urządzenia produkcyjne będą myte detergentami, w przedziałach czasu określonych
dokumentacją ruchową.
Laboratorium, hala produkcji szczepionki będą wykonane w technologiach
zapewniających utrzymanie higieny na najwyższym, wymaganym przez przepisy
poziomie (HACCAP, GHP/GMP).
Ciągi produkcyjne do 15 m3 ulokowane będą wewnątrz hali. Planowane w okresie
późniejszym zbiorniki produkcyjne 150 m3 ( II ETAP ) będą ustawione pod zadaszeniem
poza halą .
Dostawy surowca do produkcji odbywać się będą rurociągiem i/lub transportem
samochodowym (beczkowozy) i kolejowym (cysterna), przeznaczonym tylko i wyłącznie
do transportu tego surowca.
I ETAP – badawczy – instalacja produkcyjna do 1.600 ton/rok drożdży paszowych
I .1 – Ścieżka surowca do drożdżowni .
Źródłem surowca dla I ETAPU jest istniejąca estrownia – LOTOS Biopaliwa w
Czechowicach Dziedzicach.
Surowiec występuje w postaci
- degummingu – do 3000 t/rok – płynna substancja o konsystencji kisielu zawierająca
pozostałości po odkwaszeniu oleju roślinnego
- woda glicerynowa ( 50 % gliceryny ) – około 25.000t/rok - część dostępnej ilości
- dodatki wzrostowe/regulacyjne
- woda
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I. 2 - Ścieżka technologiczna
Produkcja drożdży paszowych i dodatków paszowych z gliceryny/degummingu/szlamów
rozpoczyna się w Laboratorium wyposażonym w system urządzeń magazynujących
matecznik drożdży w sterylnych warunkach oraz ze sterylnym systemem produkcji
szczepionki.
Szczepionka jest podawana automatycznym ciągiem (zestaw pompowo-rurowy) do
zbiornika reakcyjnego. Do zbiornika reakcyjnego podawane są też pożywka, odczynniki
wzrostowe, odczynniki regulacyjne dla parametrów hodowlanych.
Proces wzrostu drożdży kontrolowany i sterowany jest automatycznie. Gotowy produkt w
skali pierwszego reaktora jest podawany do następnego reaktora wzrostowego. Stopnie
wzrostowe to 15 litrów , 150 litrów ,1500 litrów. Po wielokrotnym zwiększeniu masy
szczepionki jest ona przepompowywana do zbiornika produkcyjnego o objętości (dla
pierwszego ETAPU) - 15.000 litrów (15 m3). Na I etapie procesu inwestycyjnego
przewidziane są 2 zbiorniki tego typu.
Cały proces produkcyjny od podawania surowca, dodatków wzrostowych, wzrostu masy
mikrobiologicznej będzie przedmiotem kontroli laboratoryjnej. Wyniki kontroli obejmujące
wskazania przyrządów będą rejestrowane i analizowane pod kątem optymalizacji
parametrów produkcyjnych .
Podstawowe parametry do optymalizacji to :
- skład mieszanki surowcowej
- skład dodatków wzrostowych
- stopień zagęszczenia innoculum
- stopień napowietrzenia
- tempo wzrostu mikroorganizmów
- przyswajalność mikroelementów
- inne objęte ochroną patentowa SKOTAN SA .
Zakończenie procesu produkcji biomasy
sygnalizowane będzie automatycznie.

drożdży

w

zbiorniku

produkcyjnym

I. 3 – Ścieżka produktowa
Gotowy produkt w postaci mleczka drożdżowego jest wstępnie zagęszczany poprzez
odwirowanie a następnie poprzez filtrację.
Zagęszczone mleczko drożdżowe o takim stopniu zagęszczenia, jakiego wymagają
urządzenia suszarni rozpyłowej, jest magazynowane w zbiorniku retencyjnym, z którego
jest podawane w sposób ciągły do suszarni.
Suszarnia jest ogrzewana parą technologiczną.
W suszarni w temperaturze gwarantującej wysuszenie drożdży i pozbawienie
żywotności komórek drożdżowych, następuje odparowanie wody.
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Para wodna jest jedynym składnikiem wydostającym się do atmosfery.
Gotowe wysuszone drożdże w sposób automatyczny kierowane są do workowni . Worki
są układane na paletach.
Każda dzienna partia wyprodukowanych drożdży będzie badana w laboratorium w
oparciu o plan badań ( poufne ).
Palety z workami przechowywane są do czasu ekspedycji w magazynie o kontrolowanej
atmosferze .

II ETAP – do 16.000 ton/rok drożdży paszowych i dodatków paszowych - etap nie
objęty niniejszym zamówieniem, którego wdrożenie musi być uwzględnione w
fazie projektowania ETAPU I.
II.1 – Ścieżka surowca do drożdżowni .
Surowiec występuje w postaci :
- degummingu
- woda glicerynowa
- kondensat podestylacyjny z produkcji gliceryny kosmetycznej
- tłuszcze poprodukcyjne z zakładów produkujących margarynę
- dodatki wzrostowe/regulacyjne
- woda
II.2 - Ścieżka technologiczna
Produkcja
drożdży
paszowych
i
dodatków
paszowych
z
gliceryny/degummingu/tłuszczów poprodukcyjnych/szlamów rozpoczyna się w
Laboratorium wyposażonym w system urządzeń magazynujących matecznik drożdży w
sterylnych warunkach oraz w sterylny system produkcji szczepionki .
Szczepionka jest podawana automatycznym ciągiem (system pompowo-rurowy) do
zbiornika reakcyjnego. Do zbiornika reakcyjnego podawane są też pożywka, odczynniki
wzrostowe, odczynniki regulacyjne parametry hodowli.
Proces wzrostu drożdży kontrolowany i sterowany jest automatycznie w oparciu o
programy produkcji opracowane podczas prac badawczo rozwojowych w I ETAPIE .
Gotowy produkt w skali pierwszego reaktora jest podawany do następnego reaktora
wzrostowego. Stopnie wzrostowe 15 litrów , 150 litrów ,1500 litrów,15.000 litrów. Po
wielokrotnym zwiększeniu masy szczepionki jest ona przepompowywana do zbiornika
produkcyjnego o objętości - 150.000 litrów (150 m3).
Część produkcyjna która ma zbiorniki o objętości 15 m3 będzie wykorzystywana dla
produkcji dodatków paszowych.
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W zbiornikach reakcyjnych o objętości 15 m3 zamiennie produkuje się albo szczepionkę
dla zbiorków 150 m3 albo w czasie wolnym od produkcji szczepionki używane są one do
produkcji dodatków paszowych w postaci drożdży o specjalnym składzie zamówionym
przez konkretnego odbiorcę. Produkcja szczepionki do reaktora 150.000 litrów odbywa
się co 14 dni.
Zakończenie procesu namnażania biomasy drożdży w zbiorniku produkcyjnym
sygnalizowane jest automatycznie.

II.3 – Ścieżka produktowa
Gotowy produkt w postaci mleczka drożdżowego jest zagęszczany poprzez odwirowanie
i filtrację .
Zagęszczone mleczko drożdżowe, o takim stopniu zagęszczenia, jakiego wymagają
urządzenia suszarni, jest magazynowane w zbiorniku retencyjnym, z którego w sposób
ciągły jest podawane do suszarni.
Suszarnia dla drożdży paszowych jest ogrzewana parą technologiczną.
W suszarni w temperaturze gwarantującej wysuszenie drożdży i pozbawienie
żywotności komórek drożdżowych, następuje odparowanie wody.
Każda dzienna partia produktu będzie badana we własnym laboratorium .
Gotowe wysuszone drożdże w sposób automatyczny kierowane są do workowni. Worki
są układane na paletach.
Palety z workami przechowywane są, do czasu ekspedycji, w magazynie.

Analiza lokalizacyjna i ochrona środowiska
Przeprowadzona wstępna analiza wpływu na środowisko planowanego
przedsięwzięcia wykazała, że:
1. Obiekty będą posiadać stacjonarne źródła emisji zanieczyszczeń
atmosferycznych. Obiekty ogrzewane będą parą zakupioną u dostawcy
zewnętrznego (RCEkoenergia).
2. Emisja hałasu z wszystkich projektowanych źródeł pochodzić będzie z
procesów realizowanych na terenie planowanego
przedsięwzięcia. Szacunki
wykazały, że dla pory dziennej i nocnej zachowane są dopuszczalne standardy
hałasu na terenie objętym opracowaniem.
3. Woda dla celów sanitarnych i technologicznych pobierana będzie z
projektowanego przyłącza wodociągowego, dostarczana do obiektów i
zużywana będzie dla celów sanitarnych i bytowych pracowników oraz klientów, a
także celów produkcyjnych . Woda w technologii będzie używana w obiegu
zamkniętym i uzdatniana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
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prawa. Inwestor jest w trakcie procedur zapewniających dostawy wody
(RCEkoenergia).
4. Bytowe ścieki sanitarne poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej
odprowadzane będą do istniejącej
kanalizacji (odbiór ścieków zapewnia
dostawca mediów, są one kierowane do zewnętrznej oczyszczalni ścieków
(RCEkoenergia).
5. Spływy deszczowe umownie czyste z dachów budynków, terenów zielonych
odprowadzane będą poprzez projektowaną wewnętrzną sieć kanalizacji w teren.
Wody opadowe potencjalnie „zanieczyszczone" takie które w wyniku prowadzonej
działalności
stwarzają
możliwość
zanieczyszczenia
ich
substancjami
ropopochodnymi i zawiesiną odprowadzane będą do kanalizacji LOTOS
Czechowice,
6. Inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla cieków powierzchniowych i
wód podziemnych pod warunkiem uszczelnienia terenu poprzez
izolację
parkingów dróg dojazdowych
i placów manewrowych oraz prawidłowego
odwodnienia terenu przed odprowadzeniem do kanalizacji LOTOS Czechowice.
7. Wytwarzane odpady komunalne gromadzone odprowadzane będą do instalacji
RC Ekoenergia. Odpady wytworzone w czasie prowadzenia prac budowlanych
winny być zagospodarowane przez Wykonawcę prac budowlanych.

Analiza istniejącej infrastruktury technicznej
Dostępność i charakterystyka istniejącej infrastruktury komunikacyjnej ( drogi , tory
kolejowe ).
Dla instalacji I etapu masy przewożonych materiałów są znikome do przelotowości dróg
gminnych , powiatowych i wojewódzkich . Dla I ETAPU całość transportowanego
surowca odbędzie się poprzez rurociągi .
Analiza stanu istniejącej infrastruktury techniczno
przemysłowej
infrastruktury dostępny w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji inwestycji.

- komplet

Główne elementy składowe instalacji:
1. Główne elementy składowe:

3.I.1.a
3.I.1.b
3.I.1.c
3.I.1.d

Ad. 3.I.1 -laboratorium
lodówka specjalna dobrana w dokumentacji projektowej
Komora laminarna
Autoklaw pionowy wys. 1m
wagi - razem
do 500 g
do 2 kg
do 20 kg
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3.I.1.e
3.I.1.f
3.I.1.g
3.I.1.h
3.I.1.i
3.I.1.j
3.I.1.k
3.I.1.l
3.I.1.ł
3.I.1.m
3.I.1.n
3.I.1.p
3.I.1.r
3.I.1.s

przepływowa do 100 l/min
Wagosuszarka
Wirówka z chłodz. 5000obr/min
Zestaw do próżniowej filtracji drożdży
Aparat do oznaczania azotu ogólnego
Chromatograf cieczowy do analiz płynów
Wstrząsarka z regulacją temper. 26 do35 st. C
Pompy do innukulum z systemem rurek innox
meble laboratoryjne
Sprzęt pomocniczy
Aparat do uzdatniania wody
Klimatyzator powietrza z filtrem
ph-metr
palnik laboratoryjny
Sprzęty drobne dobrane w dokumentacji projektowej

Budynek administracyjny – do uwzględnienia w projekcie, realizacja –
II etap
- podpiwniczony w części administracyjnej
– dach dwuspadowy blaszany , ocieplany
– murowany - piwnice, parter , pierwsze piętro o wysokości normowej
– poddasze nie jest przeznaczone do zagospodarowania
– kubatura budynku administracyjnego 150 do 200 m3
3.II.2
3.II.3

3.II.4

3.II.5

Zaplecze socjalne załogi
Dobrane według norm państwowych dla załogi liczącej 20 osób
Łącznie powierzchni użytkowej dobrane według norm państwowych
dla załogi liczącej 20 osób
Sterownia –– pomieszczenie w którym ulokowane zostaną systemy
sterowania ( komputery , tablica synoptyczna , sterowniki , itp.wielkość musi zostać zaprojektowana) , przestrzeń wentylowana ,
klimatyzowana , ogrzewana , itp.
Laboratorium przemysłowe – pomieszczenie w którym ulokowane
zostaną urządzenia laboratoryjne - wielkość musi zostać
zaprojektowana . przestrzeń z atmosferą kontrolowaną - wentylowana
, klimatyzowana , ogrzewana , itp.

Hala/budynek główny produkcyjny
3.I.6
hala produkcyjna bez piwnic
konstrukcja stalowa , ściany pokryte blachą
jednopoziomowa o wysokości do 15 mb w szczycie
kubatura hali produkcyjnej do 5000 m3

ocieplana

,

3.I.6.b

zbiornik na wodę po procesową 6m3

3.I.6.c

zbiornik na gęstwę 6m3

3.I.6.d

hala innokulum

3.I.6.e

zespół matecznika bioproduktów

3.I.6.f

zespół kompletnych bioreaktorów wzrostowych ( 15 litrów , 150 l ,
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1500 l ) *
3.I.6.f.A
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
3.I.6.f.B
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
3.I.6.f.C

Bioreaktor 15 litrów
wymogi :
sterylizacja parą in-situ
pomiar i regulacja DO-STAT
Pomiar i regulacja pH-STAT , 2-12 ph ,co 0,1
Pom. Temp. co 0,1 st C
Chłodzenie wodne 8/10 wysokości zbiornika
Podawanie powietrza 35 litrów/ min, powietrze filtrowane
Areator Fringsa
regulacja obrotów silnika 50 do 1000 obr/min
Naczynie odporne na tłuszcze i pochodne kwasu fosforowego
Wprowadzanie surowca i szczepionki za pomocą pomp
Odbiór produktów za pomocą pomp i rurek
sterowanie komputerowe
Odczyt wyników i przetwarzanie danych komputerowe ,zapis poziomu
pH ,temp , prędkości obrotowej , przepływu , natlenienia
inne części wynikłe z dokumentacji projektowej
Bioreaktor 150 litrów
wymogi :
sterylizacja parą in-situ
pomiar i regulacja DO-STAT
Pomiar i regulacja pH-STAT , 2-12 ph ,co 0,1
Pom. Temp. co 0,1 st C
Chłodzenie wodne 8/10 wysokości zbiornika
Podawanie powietrza 350 litrów/ min, powietrze filtrowane
Areator Fringsa
regulacja obrotów silnika 50 do 1000 obr/min
Naczynie odporne na tłuszcze i pochodne kwasu fosforowego
Wprowadzanie surowca i szczepionki za pomocą pomp
Odbiór produktów za pomocą pomp i rurek
sterowanie komputerowe
Odczyt wyników i przetwarzanie danych komputerowe ,zapis poziomu
pH ,temp , prędkości obrotowej , przepływu , natlenienia
Otwieranie i zamykanie klap pneumatyczne

Ł
M

Bioreaktor 1500 litrów
wymogi :
sterylizacja parą in-situ
pomiar i regulacja DO-STAT
Pomiar i regulacja pH-STAT , 2-12 ph ,co 0,1
Pom. Temp. co 0,1 st C
Chłodzenie wodne 8/10 wysokości zbiornika
Podawanie powietrza 3.500 litrów/ min, powietrze filtrowane
Areator Fringsa
regulacja obrotów silnika 50 do 1000 obr/min
Naczynie odporne na tłuszcze i pochodne kwasu fosforowego
Wprowadzanie surowca i szczepionki za pomocą pomp
Odbiór produktów za pomocą pomp i rurek
sterowanie komputerowe
Odczyt wyników i przetwarzanie danych komputerowe ,zapis poziomu
pH ,temp , prędkości obrotowej , przepływu , natlenienia
Otwieranie i zamykanie klap pneumatyczne

3.I.6.f.D

Bioreaktor 15.000 litrów

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
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Ł
M
N

wymogi :
mycie detergentami
pomiar i regulacja DO-STAT
Pomiar i regulacja pH-STAT , 2-12 ph ,co 0,1
Pom. Temp. co 0,1 st C
Chłodzenie wodne 8/10 wysokości zbiornika
Podawanie powietrza 35.000 litrów/ min, powietrze filtrowane
Areator Fringsa
regulacja obrotów silnika 50 do 1000 obr/min
Naczynie odporne na tłuszcze i pochodne kwasu fosforowego
Wprowadzanie surowca i szczepionki za pomocą pomp
Odbiór produktów za pomocą pomp i rurek
sterowanie komputerowe lokalne i zdalne ze sterowni
Odczyt wyników i przetwarzanie danych komputerowe ,zapis poziomu
pH ,temp , prędkości obrotowej , przepływu , natlenienia
Otwieranie i zamykanie klap pneumatyczne
Odbiór gazu ( siarkowodór )

3.I.6.f.E

sprężarka ze zbiornikiem i sterowaniem (wydajność)

3.I.6.f.G

Zestaw myjący do zbiorników 15.000 l

3.I.6.f.H

Centralny komputer z oprogramowaniem

3.I.6.f.J

System pomp i rurek przesyłowych

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Wirówka/wirówki uzgodnione w ramach dokumentacji projektowej
3.I.6.f.K
3.I.6.f.M

Opcjonalnie urządzenie do unienaczynniania komórek drożdży

3.I.7

Hala magazynowa

3.I.8

magazyn sprzętu pomocniczego
- suszarnia rozpyłowa 200 kg/h drożdży suchych
- magazyn drożdży
- ekspedycja

3.II.a

3.II.6.f.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł

II etap
Budynek główny -

Bioreaktor 150.000 litrów *
wymogi :
mycie detergentami
pomiar i regulacja DO-STAT
Pomiar i regulacja pH-STAT , 2-12 ph ,co 0,1
Pom. Temp. co 0,1 st C
Chłodzenie wodne 8/10 wysokości zbiornika
Podawanie powietrza 35.000 litrów/ min, powietrze filtrowane
Areator Fringsa
regulacja obrotów silnika 50 do 1000 obr/min
Naczynie odporne na tłuszcze i pochodne kwasu fosforowego
Wprowadzanie surowca i szczepionki za pomocą pomp
Odbiór produktów za pomocą pomp i rurek
sterowanie komputerowe lokalne i zdalne ze sterowni
Odczyt wyników i przetwarzanie danych komputerowe ,zapis poziomu
pH ,temp , prędkości obrotowej , przepływu , natlenienia
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M
N

Otwieranie i zamykanie klap pneumatyczne
Odbiór gazu ( siarkowodór )

3.II.6.f.E

sprężarka ze zbiornikiem i sterowaniem

3.II.6.f.F

schładzarka wody

3.II.6.f.G

Zestaw myjący do zbiorników 150.000 l

3.II.6.f.H

Centralny komputer z oprogramowaniem

3.II.6.f.J

System pomp i rurek przesyłowych

3.II.6.f.K
3.II.6.f.M

Wirówki w układzie i ilości
wykonanej według dokumentacji
projektowej
Opcjonalnie Urządzenie do unienaczynniania komórek drożdży

3.II.7

Hala magazynowa wykonane według dokumentacji projektowej

3.II.8

magazyn sprzętu pomocniczego wykonane według dokumentacji
projektowej

- 3 zbiorniki magazynowe surowca 3 x 50 m3
Stalowe ,zewnętrzne , zamknięte z
systemem pompowym , zasilaniem , rurami – wykonane według dokumentacji projektowej
- 1 zbiorniki reakcyjny 150 m3 wykonane według dokumentacji projektowej
- zbiornik na odciek ~ 60m3 Stalowe ,zewnętrzne , zamknięte z systemem pompowym ,
zasilaniem , rurami – wykonane według dokumentacji projektowej
- zbiornik na gęstwę ~ 60m3 Stalowe ,zewnętrzne , zamknięte z systemem pompowym ,
zasilaniem , rurami – wykonane według dokumentacji projektowej
- system wirówek wykonany według dokumentacji projektowej
- opcjonalnie - waga samochodowa (do uzgodnienia - według dokumentacji projektowej)
II etap
- suszarnia rozpyłowa do 2.000 kg/h drożdży suchych
- magazyn – budynek o określonej kubaturze wykonane według dokumentacji projektowej
- ekspedycja – pokój o określonej kubaturze wykonany według dokumentacji projektowej

* bioreaktory termostatowane z funkcją napowietrzania, mieszania i mycia poprocesowego

Zakład produkcji drożdży paszowych będzie posiadał system jakości HACCP, zgodnie z
metodą analizy zagrożeń i kontroli punktów krytycznych, obejmujących wszystkie operacje w
pełnym cyklu produkcyjnym.
Wdrożone zostaną zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Zapewnione zostaną
odpowiednie warunki magazynowania surowców i materiałów używanych do produkcji pasz,
właściwego rozmieszczenia urządzeń produkcyjnych, racjonalnie zaprojektowanego procesu
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technologicznego, kontroli parametrów tego procesu, prawidłowej wentylacji, oświetlenia,
właściwej gospodarki wodno-ściekowej.
Odpowiedni stan higieniczny zakładu zostanie zapewniony poprzez wprowadzenie zasad
Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Wdrożone zostaną procedury i instrukcje utrzymania
higieny pomieszczeń, maszyn, personelu, planów szkoleń, badań lekarskich itp.
Laboratorium zakładowe będzie pracowało zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
(GLP). Wyposażenie laboratorium będzie regularnie sprawdzane i wzorcowane. Dysponować
będzie odpowiednim personelem, standardowymi, uznawanymi w innych krajach metodami
analitycznymi,

harmonogramem

pobierania

prób

i

badań,

systemem

dokumentacji,

przechowywania i dostępu do badań.
Z uwagi na trwające prace badawcze związane z realizacją dodatkowych zadań
badawczych SKOTAN SA zastrzega sobie prawo zmian w zakresie niektórych elementów
składowych instalacji. Przedmiotowe zmiany, z uwagi na rozpatrywane opcje, nie wpłyną
na wzrost kosztów kwalifikowanych związanych z przedmiotowym zamówieniem.
W pierwszym tygodniu od daty otrzymania przedmiotowego zapytania ofertowego
SKOTAN SA przewiduje bezpośrednie odpowiadanie na wszystkie dodatkowe zapytania
Wykonawców, wyjaśniające ewentualne wątpliwości dotyczące oczekiwanego zakresu
prac oraz zakresu współpracy z zespołem projektowym. Wszystkie zadane pytania
(potwierdzone przysłanym faxem) oraz wszystkie udzielone odpowiedzi (wysłane faxem)
zostaną przez SKOTAN SA automatycznie umieszczone na stronach internetowych
spółki i będą dostępne do momentu zamknięcia procedury wyboru Wykonawcy.
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