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GO/ZP-16-1/07 
 
(zestaw 14) 
 

1. Zamawiający określił w PFU przybliżone wymiary hali sortowni. Czy w sytuacji, 
gdyby okazało się, iż lokalizacja i montaż linii technologicznej w hali sortowni, przy 
uwzględnieniu pozostałych wymogów Zamawiającego np. powierzchni 
magazynowych, przyjęcia odpadów, jest niemożliwa bądź w znaczący sposób obniża 
walory eksploatacyjne, to czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację i 
zwiększenie gabarytów hali sortowni? Jeżeli tak, to czy są jakieś ograniczenia w tym 
zakresie? 

 
Zamawiający wyjaśnia, iż wymiary hali sortowni należy rozumieć jako minimalne, a zatem 
dopuszczalne jest ich zwiększenie przez Wykonawcę. 
 

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie magazynu surowców wtórnych jako 
niezależnego obiektu o powierzchni minimum 250 m2 poza halą sortowni? 

 
Zamawiający dopuszcza zlokalizowanie pola składowego dla wysegregowanych odpadów 
surowcowych związanych w bele i w kontenerach poza halą sortowni, przy czym należy 
spełnić następujące wymagania. Pole ma być zlokalizowane w zadaszonym boksie 
żelbetowym, w którym należy zainstalować oświetlenie. Plac składowy ma być szczelny z 
odbiorem odcieków. Wysokość składowania odpadów minimum 5m. 
 

3. Zamawiający określa w PFU niektóre parametry jako przybliżone (około). W celu 
uniknięcia nieporozumień prosimy o określenie dopuszczalnej tolerancji (odchyłki) 
akceptowanej przez Zamawiającego. 

 
Zamawiający wyjaśnia, iż wymiary hal, wiat, biofiltra, portierni, ściany oporowej przy placu 
przerobu odpadów budowlanych należy traktować jako minimalne. Powierzchnie dróg i 
placów należy traktować jako minimalne. Liczbę hydrantów (pkt. 1.8.16. Tom 3 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia) należy traktować jako minimalną. 
 
Parametry technologiczne bioreaktorów kompostowni odpadów organicznych (pkt. 1.7.1.3. 
Tom 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) zostały określone jako przybliżone. 
Zamawiający wyjaśnił w odpowiedzi na pytanie 8 zestaw 12, że „jako obligatoryjną należy 
przyjąć liczbę bioreaktorów, natomiast ich wymiary mogą wynikać z technologii 
Wykonawcy, która jednakże zapewnić musi wymaganą zdolność produkcyjną 
kompostowni.”. 
 
Powierzchnie w hali sortowni oraz powierzchnię zaplecza socjalnego (pkt. 1.7.2.2. Tom 3 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) należy traktować jako minimalne, z 
wyjątkiem powierzchni transportowo-manewrowej, której wielkość stanowi uzupełnienie 
sumy pozostałych powierzchni do całkowitej powierzchni hali sortowni. 
 
Powierzchnie w hali kompostowni (pkt. 1.7.2.3. Tom 3 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia) należy traktować jako minimalne, z wyjątkiem powierzchni rozładunku 
odpadów i przygotowania wsadu, której wielkość stanowi uzupełnienie sumy pozostałych 
powierzchni do całkowitej powierzchni hali kompostowni. 
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Powierzchnie w budynku garażowym i warsztatowym (pkt. 1.7.2.5. Tom 3 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia) należy traktować jako minimalne. 
 
Łączną powierzchnię zieleni ochronnej i dekoracyjnej (pkt. 1.7.2.15. Tom 3 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia) należy przyjąć jako wielkość stanowiącą uzupełnienie 
sumy pozostałych powierzchni do całkowitej powierzchni działki. 
 
Wymiary kosza zasypowego sita obrotowego należy traktować jako minimalne. 
 
Wydajność zespołu maszyn krusząco-przesiewających (pkt. 1.8.18.6 Tom 3 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia) należy traktować jako minimalną. 
 
 

4. W związku z faktem, iż przepustowość kompostowni została określona przez 
Zamawiającego, a w efekcie nie przewiduje się biologicznego przetwarzania 
wszystkich odpadów ulegających biodegradacji, w tym znajdujących się w strumieniu 
odpadów komunalnych niesegregowanych prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że 
w przypadku gdyby okazało się, iż ilość odpadów ulegających biodegradacji w 
odpadach kierowanych na składowisko, będzie wyższa od zakładanej przez 
Zamawiającego (pkt. 1.8.4. PFU), konsekwencje wynikające z takiej sytuacji nie będą 
obciążały Wykonawcy? 

 
Zamawiający wyjaśnia, iż zasadniczo efekt ekologiczny zakładu związany jest z realizacją 
wymagań dotyczących składowania odpadów ulegających biodegradacji przewidzianych na 
rok 2010. W odpowiedzi na pytanie 1 zestaw 12 bliżej opisano to zagadnienie. Z uwagi na 
określenie przez Zamawiającego zdolności przerobowej kompostowni, Wykonawca nie 
będzie odpowiedzialny za konsekwencje jej określenia. 
 

5. Moc zainstalowana – wypełnienie formularza ofertowego 
Chcąc uniknąć nieporozumień wynikających z ewentualnych rozbieżnych interpretacji 
oferentów oraz z uwagi na fakt, iż moc zainstalowana będzie oceniana przez 
Zamawiającego, prosimy o jednoznaczna odpowiedź czy oferenci winni uwzględnić w 
zestawieniu mocy pkt. 3 załącznika nr 4, a w efekcie w załączniku nr 1, również moc 
zainstalowaną maszyn i urządzeń będących własnością Zamawiającego, czy też należy 
wskazać wyłącznie moc zainstalowaną nowych stanowiących przedmiot zamówienia 
maszyn, urządzeń i wyposażenia. 

 
Zamawiający wyjaśnia, iż w pkt. 3 załącznika nr 4 (Tom 1 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia) nie należy wykazywać maszyn i urządzeń będących własnością 
Zamawiającego. W załączniku nr 1 (Tom 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) 
należy wskazać moc zainstalowaną zgodną z pkt. 3 załącznika nr 4 Tom 1 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
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GO/ZP-16-1/07 
 
(zestaw 15) 
 

1. W związku z udostępnieniem przez Zamawiającego umowy na odbiór ścieków nr 
2/2001 z dnia 01.02.2001 r. stwierdzamy, że dotrzymanie warunków jakościowych 
zrzutu ścieków (zwłaszcza w przypadku związków azotu, chlorków, metali ciężkich) 
metodami standardowymi chemiczno-biologicznymi zgodnie z (tom 3 SIWZ) PFU pkt. 
1.7.2.8 (3 szczelne zbiorniki otwarte) będzie niemożliwe. Czy Zamawiający dopuszcza 
okresowe przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach podczyszczonych 
odprowadzanych do kanalizacji miejskiej zwłaszcza w okresie zimowym (umowa nr 
2/2001 pozwala na takie rozwiązanie pod warunkiem uiszczenia opłaty dodatkowej)? 
Jeśli nie, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie specjalistycznych metod 
podczyszczania odcieków np. metodą odwróconej osmozy? 
Zwracamy również uwagę, iż Zamawiający żąda od Wykonawcy uzyskania 
parametrów ścieków podczyszczonych zgodnych z „warunkami technicznymi 
podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”. 
Uzyskanie takich parametrów możemy zagwarantować jedynie przy zastosowaniu jako 
ostatniego stopnia doczyszczania odcieków metodą odwróconej osmozy. 
W początkowym okresie eksploatacji składowiska przy „świeżych” odpadach 
następuje fermentacja kwasogenna (dopiero w późniejszym okresie następuje 
fermentacja metanowa) i na podstawie badań z innych składowisk jakość odcieków w 
początkowej fazie eksploatacji dla niektórych parametrów może wynosić: 
- BZT5 12.000 mg O2/l 
- CHZT 24.000 mg O2/l 
- Substancje rozpuszczone 20.000 mg/l 
- Azot amonowy 790 mg/l 
Jeżeli Zamawiający nie przewiduje podczyszczania odcieków metodą odwróconej 
osmozy, to czy w takim przypadku odstąpi od gwarancji Wykonawcy uzyskania 
wymaganych parametrów ścieków podczyszczonych w początkowej fazie eksploatacji 
oraz w okresie zimowym gdzie temperatura odcieków jest bardzo niska.  

 
Zamawiający wyjaśnia, że zapisy w Tomie 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(„3 szczelne zbiorniki otwarte”) nie powinny być rozumiane jako ostateczne narzucenie 
technologii oczyszczania, lecz jako element wspólny przewidziany dla każdej technologii 
oczyszczania. 
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej wydanymi przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (TT-
67/85/BK/565/z/2004 i TT-67/85/BK/565/z/2006) ścieki odprowadzane do miejskiego 
systemu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadać parametrom podanym w umowie 
trójstronnej nr 2/2001 zawartej pomiędzy Zamawiającym, EC Toruń S.A. i Toruńskimi 
Wodociągami Sp. z o.o. lub parametrom, które określa Rozporządzenie Ministra 
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
(Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 964), co oznacza, że parametry te powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w rozporządzeniu, chyba że dla danego rodzaju substancji 
rozporządzenie nie ustala dopuszczalnej wartości i wówczas dla tego rodzaju substancji ustala 
je umowa nr 2/2001. 
Z uwagi na fakt, że wymagania zawarte w rozporządzeniu oraz umowie zostaną przeniesione 
do pozwolenia zintegrowanego, Zamawiający nie może dopuścić do ich niewypełnienia. 
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Jednocześnie Zamawiający nie określa wymaganej technologii oczyszczania, a tym samym 
dopuszcza każdą spełniającą w efekcie warunki techniczne podłączenia do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej wydane przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (TT-
67/85/BK/565/z/2004 i TT-67/85/BK/565/z/2006). 
 

2. Zgodnie z PFU pkt. 1.7.2.2. Budynek sortowni i zaplecza socjalnego – (teren A) 
budynek hali sortowni ma być „… halą o konstrukcji stalowej o przybliżonych 
wymiarach: 80 m x 45 m (powierzchnia około 3600 m2) i wysokości w świetle 
minimum 7,5 m. Kubatura około 30 000 m3”. Prosimy o jednoznaczne (wartościowo 
lub procentowo) podanie jakie odstępstwa od podanych wymiarów będą do 
zaakceptowania przez Zamawiającego i nie spowodują odrzucenia oferty 
Wykonawcy? 

 
Zamawiający wyjaśnia, iż wymiary hali sortowni należy rozumieć jako minimalne, a zatem 
dopuszczalne jest ich zwiększenie przez Wykonawcę. 
 

3. Zgodnie z PFU pkt. 1.7.1.2. Sortownia odpadów – teren A boksy na magazynowanie 
surowców wtórnych powinny być zlokalizowane w hali sortowni. Czy zamawiający 
dopuszcza możliwość ich zlokalizowania na zewnątrz hali sortowni? 

 
Zamawiający dopuszcza zlokalizowanie pola składowego dla wysegregowanych odpadów 
surowcowych związanych w bele i w kontenerach poza halą sortowni, przy czym należy 
spełnić następujące wymagania. Pole ma być zlokalizowane w zadaszonym boksie 
żelbetowym, w którym należy zainstalować oświetlenie. Plac składowy ma być szczelny z 
odbiorem odcieków. Wysokość składowania odpadów minimum 5m. 
 

4. Zgodnie z PFU pkt. 1.8.16 Zagospodarowanie terenu „Ścieki zanieczyszczone z 
dachów budynków będą odprowadzane bezpośrednio w teren do rowu 
odwodnieniowego”, czy Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego 
magazynowania wody z dachów, a następnie użycia jej do celów technologicznych np. 
kompostowania? 

 
Zamawiający dopuszcza możliwość zgodnego z przepisami prawa czasowego 
magazynowania wody z dachów w celu jej użycia do celów technologicznych. 
 

5. W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami pojawiającymi się w toku 
przygotowywania ofert oraz koniecznością udzielenia na nie odpowiedzi przez 
Zamawiającego oraz mając na uwadze rzetelne przygotowanie konkurencyjnej oferty, 
które jest nadrzędnym celem wszystkich stron każdego postępowania przetargowego 
zwracamy się z prośbą o przesuniecie terminu złożenia ofert na dzień 18.06.2007. 

 
Zmawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian, tzn. na dzień 29.05.2007. 
 


