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(zestaw 25b) 
 

17. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie placów i dróg technologicznych z asfalto-
betonu, gdyż w PFU jest określenie „powierzchnie betonowe”? 

 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazano, iż place i drogi technologiczne 
mają być wykonane z betonu. Ponieważ Zamawiający nie wskazał rodzaju betonu, w 
szczególności może to być beton asfaltowy, jeżeli Wykonawca dotrzyma innych warunków, 
które zostały postawione w odniesieniu do placów i dróg technologicznych. 
 

18. Czy do modernizowanych pomieszczeniach przeznaczonych na stację demontażu i 
przetwarzania odpadów wiekogabarytowych jest doprowadzona instalacja CO? Jeżeli 
nie, to w którym miejscu na planie zagospodarowania terenu znajduje się lokalna 
kotłownia? 

 
Pomieszczenia przeznaczone pod demontaż i przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych są 
ogrzewane. 
 

19. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany ścian działowych tworzących boksy 
z betonowych wylewanych na drewniane układane z bel tak jak to zaproponowane w 
„Projekcie technicznym zamaszynowienia...” opracowanym przez firmę HEKO? 

 
Zamawiający podtrzymuje wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

20. Kto jest dysponentem humusu, który zostanie zebrany w trakcie prac 
przygotowawczych? 

 
Zamawiający wyjaśnia, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazał, iż 
nadmiar mas ziemnych zostanie zagospodarowany przez Zamawiającego. Dysponentem 
humusu jest zatem Zamawiający. 
 

21. Prosimy o wskazanie na mapie punktów: 
(a) podłączenia wodociągu, o którym mowa w warunkach technicznych wydanych 

przez Wodociągi Toruńskie 
(b) włączenia się do kanalizacji sanitarnej; załączona mapa z miejscem włączenia 

nie określa lokalizacji w odniesieniu do projektowanego ZUOK, 
(c) włączenia się do sieci energetycznej celem zasilenia nowo projektowanej stacji 

transformatorowej 
 
Załączono mapę, na której zostały wskazane najważniejsze punkty przywołane w warunkach 
technicznych przyłączenia do sieci. Mapę sporządzono w skali pozwalającej na 
zobrazowanie: 
a) fragmentu terenu przeznaczonego pod Zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
(działka 15/4),  
b) przebiegu linii napowietrznej GPZ Północ –Metalchem – Unitra oraz linii napowietrznej 
AFL 35mm2 kier. ST Biogaz (oznaczone kolorem żółtym),  
c) umiejscowienia stacji transformatorowej MPO Kociewska (oznaczona trójkątem),  
d) umiejscowienia wycinka mapy będącego załącznikiem do warunków technicznych 
przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (oznaczone kolorem pomarańczowym). 
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22. Jakie jest zapewnienie wody pitnej dla celów socjalnych i p. poż.? Bez tej informacji 
praktycznie nie można określić systemu p. poż.? 

 
Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej załączono w pkt. B.4.5 tom 3 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
23. Czy należy rozumieć, po dostarczeniu przez zamawiającego warunków technicznych 

dla drogi do Papowa, że drogę tę należy wykonać z płyt drogowych o szerokości 
trzech (3) metrów? 

 
Zamawiający wyjaśnia, iż przekazana specyfikacja techniczna dotyczyła istniejącej drogi. 
Natomiast wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określają, iż drogę tę 
należy przełożyć i poprowadzić w bezpośrednim sąsiedztwie obwałowania składowiska 
elektrociepłowni włączając ją w pas drogowy ul. Kociewskiej. Zamawiający potwierdza, że 
drogę o szerokości trzech metrów należy wykonać z płyt drogowych. 

 
24. Czy wśród pracowników fizycznych pracujących na składowisku odpadów oraz w 

ZUOK będą pracowały kobiety, jeżeli tak to w jakiej liczbie? Należy to uwzględnić 
przy projektowaniu pomieszczeń socjalnych. 

 
Zamawiający przewiduje zatrudnienie kobiet w charakterze personelu sprzątającego 
(maksymalnie 3 osoby) oraz administracyjnego. 
 

25. Zamawiający wymaga w kabinie sortowniczej wentylację wyciągową. Czy 
Zamawiający jest pewien, że taka wentylacja będzie korzystniejsza dla pracowników 
pracujących przy taśmie, którzy będą musieli oddychać powietrzem unoszącym z 
taśmy wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia? Składający pytanie proponuje wentylację 
„nadmuchową z góry w dół”, w której powietrze będzie odprowadzane przez kanały 
zsypowe. 

 
Zamawiający wyjaśnia, iż zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mówiący, iż 
nad przenośnikiem sortowniczym należy zastosować system odciągowy wentylacji oznacza, 
że kanał wywiewny prowadzony jest wewnątrz kabiny nad przenośnikiem sortowniczym i 
połączony jest z okapem wyciągowym. Umieszczenie okapu wyciągowego nad 
przenośnikiem sortowniczym na odpowiedniej wysokości powoduje, że pracownicy nie 
oddychają powietrzem unoszącym z taśmy zanieczyszczenia.  
 

26. W SIWZ Harmonogramie jest pozycją XV Wyposażenie technologiczne kompostowni 
odpadów zielonych. Prosimy wskazać, co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem i 
jaki sprzęt należy w tej pozycji dostarczyć i wycenić? 

 
Zamawiający wyjaśnia, iż w pozycji „Wyposażenie technologiczne kompostowni odpadów 
zielonych” należy ująć rozdrabniarkę. 
 

27. Zgodnie z wcześniejszą odpowiedzą Zamawiający oczekuje dostawy przerzucarki do 
kompostu, która może poruszać się po betonowym placu, czyli na podwoziu kołowym. 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania specjalistycznych gąsienic, z 
nakładkami gumowymi, które umożliwiają poruszanie się po nawierzchni betonowej 
(asfaltowej) tj. urządzenie na podwoziu kołowym? Urządzenie to jest nawet 
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bezpieczniejsze, od innych, gdyż nacisk na powierzchnie drogową jest znacznie 
mniejszy niż w przypadku podwozia kołowego. 

 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie gąsienic z nakładkami gumowymi, które umożliwiają 
poruszanie się po nawierzchni betonowej przy czym zachowana musi być trwałość 
nawierzchni taka jak przy eksploatacji przerzucarki poruszającej się na kołach. 
 




