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(pytania i odpowiedzi z zebrania z wykonawcami odbytego w dniu 24.10.2006) 
 

1. Ile bram ma być zainstalowanych w projektowanych halach –10, 12 czy 13? 
 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Tomie 3 w pkt 1.8.5. wskazano, iż w 
budynku sortowni i zaplecza technicznego należy zainstalować minimum 12 bram 
rolowanych oraz jedną bramę w pomieszczeniu, w którym zostanie zainstalowany ciąg 
technologiczny do rozdrabniania tworzyw sztucznych. Natomiast w pkt. 1.8.6. wskazano, iż w 
hali kompostowni należy zainstalować minimum 3 bramy poza bramą zainstalowaną w 
ścianie szczytowej budynku sortowni. Proszę zauważyć, że jedna z bram budynku sortowni 
jest bramą wspólną łączącą oba budynki i umożliwiającą odbiór kontenerów spod trybuny 
wstępnego sortowania oznaczonej na rysunku 4 symbolem 5-3. W budynku garażowym i 
warsztatowym (pkt. 1.8.8) należy zainstalować 8 bram. 
 

2. Ile ma być pojemników dla potrzeb sortowni? 
 
Pojemniki nie wchodzą w skład przedmiotu zamówienia, natomiast wymagania odnośnie 
kontenerów określono w pkt. 1.8.18.2.4 Tomu 3 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 

3. Brak jest dokumentacji dotyczącej budynku przeznaczonego do modernizacji. 
Wykonawca prosi o jej udostępnienie. 

 
Dokumentacje budynku w postaci Projektu Technicznego Konstrukcyjnego Budynku 
Magazynowego załączono.  
 

4. Wykonawca prosi o potwierdzenie mocy trafostacji 390 kVA. 
 

Moc stacji transformatorowej Wykonawca musi dobrać do parametrów Zakładu 
Unieszkodliwiania zrealizowanego zgodnie ze złożoną ofertą (z uwzględnieniem przyszłej 
rozbudowy kompostowni oraz II niecki). Zaprezentowane w Tomie 3 wielkości 
zapotrzebowania na energię elektryczną mają charakter szacunkowy. 
 

5. W jaki sposób zapewniona zostanie dostawa wody do placu budowy na cele sanitarne, 
przeciwpożarowe. Z jakiego miejsca? 

 
Zgodnie z klauzulą 4.19 (Tom 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) Wykonawca 
jest odpowiedzialny za zaopatrzenie w energię, wodę i inne świadczenia jakich może 
potrzebować. Faktem jest, że teren budowy nie jest uzbrojony, lecz w rejonie ulicy 
Kociewskiej (przed torami) znajdują się ujęcia wody oraz doprowadzony jest wodociąg. 
Wykonawca powinien zabezpieczyć sobie możliwość zakupu wody z tych źródeł. 
 

6. Brak jest w specyfikacji drogi do Papowa, prośba o jej specyfikację. 
 
Specyfikację drogi do Papowa załączono. 
 

7. Czy system wentylacji w kabinie sortowniczej może być prowadzony z góry na dół? 
 
Wentylację należy wykonać zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 1.8.18.2.3. Tomu 3 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części zatytułowanej „Trybuna sortownicza 
z kabiną sortowniczą do manualnej segregacji”. 
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8. Bez mieszarki nie można przygotować wsadu do procesu kompostowania. Jak 

Zamawiający zamierza rozwiązać ten problem. 
 
Zamawiający wskazał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, iż koncepcja 
kompostowni zakłada przygotowanie wsadu poprzez mieszanie ładowarką. Mieszanie i 
nawilżanie wsadu może wykonać również przerzucarka. 
 

9. Prośba o udostępnienie parametrów, jakie muszą spełniać ścieki technologiczne, aby 
mogły być odprowadzone do miejskiej sieci wodociągowej. 

 
W odpowiedzi na pytanie w zestawie 7 załączono wymagane informacje. 
 

10. Prośba o wydłużenie terminu składania ofert do połowy grudnia. 
 
Zamawiający biorąc pod uwagę modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia dokonane we wcześniejszych odpowiedziach dokonał już wydłużenia terminu 
składania i otwarcia ofert do dnia 22 grudnia 2006 roku. 
 

11. Czy składowisko docelowo ma mieć wysokość 50-60m biorąc pod uwagę badania 
geologiczne? 

 
Zgodnie z opinią uzyskaną ze strony autora koncepcji, nie widzi on przeciwwskazań do 
budowy składowiska o planowanej docelowej rzędnej. W związku z powyższym 
Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i zwraca się z prośbą do Wykonawców, aby przedstawili w sposób szczegółowy 
podstawy swoich wątpliwości, co do wykonalności składowiska zgodnie z koncepcją zawartą 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jeszcze na etapie prowadzonego 
postępowania. Rzeczowa dyskusja na ten temat powinna przyczynić się do wspólnego celu 
jakim jest realizacja projektu. 
 

12. Czy wykonawcy dostaną inwentaryzację zieleni? 
 
Inwentaryzację zieleni załączono do Tomu 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w pkt. B.4.3. Ponadto Zamawiający informuje, iż według rejestru gruntów: 

a) na działce 13/1 grunty leśne zajmują 2,6072 ha,  
b) na działce 13/2 grunty leśne zajmują 0,7701 ha,  
c) na działce 15/2 grunty leśne zajmują 0,0124 ha, 
d) na działce 15/4 grunty leśne zajmują 2,7359 ha. 

 
13. Czy wykonawca ponosi opłatę za wycinkę drzew? 

 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 1.8.3. Tomu 3 wskazano, iż: 
„Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren na wszystkich obszarach, na 
których będą wykonane stałe elementy Zakładu. Oczyszczanie terenu powinno objąć 
usuwanie drzew i krzewów (na podstawie stosownego zezwolenia na wycinkę drzew i 
krzewów uzyskanego przez Zamawiającego, koszty administracyjne wycinki ponosi 
Zamawiający) i innych rodzajów roślinności oraz karczowanie pni i korzeni, a także usuwanie 
głazów.” 
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Zamawiający wskazał zatem, iż ponosi koszty administracyjne opłaty za wycinkę, natomiast 
koszty usunięcia drzew i krzewów (np. robocizna, sprzęt) zostaną poniesione przez 
Wykonawcę. 
 

14. Czy wycinka ma być przeprowadzona wraz z wyjęciem karpin? 
 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 1.8.3. Tomu 3 wskazano, iż: 
„Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren na wszystkich obszarach, na 
których będą wykonane stałe elementy Zakładu. Oczyszczanie terenu powinno objąć 
usuwanie drzew i krzewów (na podstawie stosownego zezwolenia na wycinkę drzew i 
krzewów uzyskanego przez Zamawiającego, koszty administracyjne wycinki ponosi 
Zamawiający) i innych rodzajów roślinności oraz karczowanie pni i korzeni, a także usuwanie 
głazów.” 
 

15. Czyją własnością będzie pozyskane drewno? 
 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 1.8.3. Tomu 3 wskazano, iż drewno 
pochodzące z wycinki zostanie zagospodarowane przez Zamawiającego. 
 

16. Czy składowisko popiołów jest uszczelnione oraz odwodnione? 
 
Zamawiający uzyskał od właściciela składowiska popiołów następujące informacje: 
składowisko odpadów paleniskowych zlokalizowane przy ul. Kociewskiej w Toruniu jest 
składowiskiem nadpoziomowym tzn. odpady paleniskowe składowane są powyżej 
pierwotnego poziomu terenu a teren składowiska jest obwałowany ze wszystkich stron. Dno 
składowiska nie jest sztucznie uszczelnione. Przygotowane zostało na bazie podłoża 
naturalnego odpowiednio przygotowanego i utwardzonego. Na korpusach obwałowań 
ułożone zostały rurociągi drenażowe, których celem jest obniżenie krzywej depresji i 
bezpieczne odprowadzenie wód przesiąkających przez obwałowania. Odbiornikiem wód z 
drenażu są rowy podskarpowe otwarte prowadzone u podstawy zewnętrznych skarp 
obwałowań. Wody z drenażu krążą w obiegu zamkniętym. 
 

17. Prośba o udostępnienie dokumentacji instalacji do segregacji odpadów, która jest 
własnością Zamawiającego – fundamentowanie. 

 
Zamawiający udostępnia Projekt techniczny zamaszynowienia, który obejmuje:  
a) część I Projekt technologiczny zamaszynowienia hali sortowni surowców wtórnych na 
terenie MPO w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, 
b) część II Projekt budowlano-wykonawczy boksów na surowce wtórne wraz z kanałami 
technologicznymi dla przenośnika załadowczego do prasy oraz zagłębienia dla stacji 
napinającej przenośnika wznoszącego zlokalizowanych w hali sortowni surowców wtórnych 
na terenie MPO w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, 
c) część III Projekt budowlano- wykonawczy instalacji odwodnienia i wentylacji w kabinie 
sortowniczej w sortowni surowców wtórnych na terenie MPO w Toruniu przy ul. 
Grudziądzkiej 159. 
 
Ponadto producent linii będącej własnością Zamawiającego przekazał następujące wytyczne: 
„linia sortownicza powinna zostać zamontowana zgodnie z wcześniejszą dokumentacją 
projektową. Posadzka pod urządzenia linii powinna być równa i posiadać wytrzymałość nie 
mniejszą niż 50 N/cm2.” 
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18. Czy istniejące zasieki są elementem linii sortowniczej Zamawiającego? Czy mają one 
zostać wykonane tak jak obecnie czy w inny sposób? Czy też mają zostać 
przeniesione? 

 
Istniejące w hali sortowni przy ul. Grudziądzkiej zasieki (określone w projekcie technicznym 
zamaszynowienia jako boksy na przyjmowanie surowców ze zbiórki selektywnej i 
sprasowane surowce) nie mają być przenoszone. Wytyczne do wykonania ścian boksów 
opisano w pkt. 1.8.5. w Tomie 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

19. Ilu stanowiskowa jest sortownia? 
 

Linia sortownicza będąca własnością Zmawiającego wyposażona jest w 12 stanowisk 
sortowniczych. 
 

20. Czy Wykonawca ma prawo ingerować w linię sortowniczą, jeżeli wystąpią problemy z 
odbiorem technicznym linii? 

 
Jeżeli Wykonawca dostrzega potencjalne problemy związane z przyszłym odbiorem 
technicznym linii sortowniczej, a wiążące się z jej konstrukcją, to Zamawiający zwraca się z 
prośbą o ich wskazanie na etapie prowadzonego postępowania. Pozwoli to na dokonanie 
wyceny ewentualnych prac i sformułowanie wymagania wspólnego dla wszystkich 
Wykonawców. Natomiast w chwili obecnej można stwierdzić, że linia przeszła pomyślnie 
odbiory. W przypadku, gdyby wstrzymanie uzyskania pozwolenia na użytkowanie wynikało z 
obecnej konstrukcji linii sortowniczej będącej własnością Zamawiającego, wówczas 
Zamawiający zapewni dokonanie uzasadnionych modyfikacji. 
 

21. Za wycinkę jakiej części drzew odpowiedzialny jest Zamawiający, a jakiej 
Wykonawca? 

 
Na załączonej do Tomu 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. B.4.3. 
inwentaryzacji zieleni kolorem zielonym zaznaczono granice terenów zaewidencjonowanych 
w rejestrze gruntów jako grunty leśne. Grunty te pokryte roślinnością leśną - drzewami i 
krzewami. Natomiast kolorem żółtym zaznaczono granice terenów zaewidencjonowanych w 
rejestrze gruntów jako rolne lub pastwiska, lecz pokryte są one drzewami. Usunięcie drzew z 
gruntów leśnych podlega przepisom ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 
2004 r., Nr 121, Poz. 1266 z późn. zm.), natomiast usunięcie drzew z gruntów rolnych i 
pastwisk podlega przepisom ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004, Nr 92, Poz. 880 z 
późn. zm.). Zamawiający usunie drzewa z gruntów rolnych i pastwisk z terenów działek 13/1 
oraz 14/5 przeznaczonych w koncepcji (Plan ogólny zagospodarowania terenu „A”) pod 
nieckę składowiska. Natomiast do obowiązku Wykonawcy jest usunięcie pozostałych drzew z 
gruntów leśnych na działkach, na których będą wykonane stałe elementy Zakładu (zgodnie z 
pkt. 1.8.3. Tomu 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 
 

22.  Gdzie Zamawiający proponuje zlokalizować zaplecze budowy? Czy w istniejących 
budynkach? 

 
W odniesieniu do lokalizacji zaplecza zastosowanie znajdują klauzule 4.13 oraz 6.6 Tomu 2 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Istniejące budynki zaplecza technicznego 
składowiska nie mają powierzchni odpowiedniej dla wymagań zaplecza budowy. Proponuje 
się zatem lokalizację na terenie budowy, a propozycja ta nie ma charakteru wiążącego dla 
Wykonawcy. 


