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(zestaw 15) 
 

1. Wymagania stawiane dla gotowego produktu, jakim ma być kompost dotyczą również 
zawartości metali ciężkich.  Jak jest wiadomym nie ma technologii kompostowania, 
która usuwałaby metale ciężkie znajdujące się kompostowanym materiale.  

a. czy Zamawiający gwarantuje, że metali ciężkich nie będzie we frakcjach 
przeznaczonych do kompostowania? 

b. jak Zamawiający będzie traktował wykonanie zadania w przypadku jeżeli wsad 
będzie je zawierał? metali ciężkich w e wsadzie!  

 
W oparciu o wyniki badań prowadzonych w polskich kompostowniach, Zamawiający nie 
przewiduje wystąpienia metali ciężkich w ilości dyskwalifikującej produkt końcowy, w 
odpadach zielonych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki kierowanych do 
kompostowania.  
Jednakże w przypadku ich wystąpienia stwierdzonego podczas rozruchu w pierwszym cyklu 
kompostowania w ilości dyskwalifikującej produkt końcowy, Zamawiający dopuści w drugim 
cyklu dokonanie prób z materiałem wejściowym do procesu kompostowania (odpady zielone 
i ulegające biodegradacji pochodzące ze zbiórki selektywnej) dostarczonym przez 
Wykonawcę. 
 

2. Zaproponowane wymaganie Zamawiającego odnośnie uszczelnienia podłoża 
składowiska (tom 3 SIWZ p. 1.8.4) zgodnie z modyfikacją do SIWZ z dnia 23.10.2006 
r. polegające na wprowadzeniu drenażu pomiędzy uszczelnienie syntetyczne i barierę 
geologiczną naturalną lub sztuczną proponujemy zmodyfikować w taki sposób aby 
drenaż monitorujący szczelność uszczelnienia składowiska przenieść pod warstwę 
uszczelnienia geologicznego (iłowego) lub zrezygnować z drenażu monitorującego. 
Zarówno uszczelnienie syntetyczne jak i uszczelnienie geologiczne stanowi podwójną i 
kompleksową barierę przeciwdziałającą przedostawaniu się zanieczyszczeń do ziemi i 
kontrola tylko jednej warstwy nie będzie dawać informacji o przecieku do gruntu a 
jedynie da informacje o potencjalnej takiej możliwości. 

 
W zestawie 14 pytanie 3 udzielono odpowiedzi: 
„Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania. Zasadniczo monitoring całości 
uszczelnienia składowiska prowadzony będzie poprzez monitoring wód podziemnych. 
Natomiast umiejscowienie drenażu monitorującego pod warstwą uszczelnienia syntetycznego 
pozwolić ma nie tylko na stwierdzenie faktu wystąpienia przecieku, ale również na jego 
zebranie i odprowadzenie.” 
 

3. W związku z udostępnieniem przez Zamawiającego umowy na odbiór ścieków nr 
2/20021 z dnia 01.02.2001r. 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 do uzyskania. 
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)? 
Jeżeli nie, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie specjalistycznych metod 
podczyszczania odcieków np. metodą odwróconej osmozy? 
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W zestawie 14 pytanie 4 udzielono odpowiedzi: 
„Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania. W istocie umowa pozwala na 
odprowadzenie ścieków o parametrach przekraczających wskazane w umowie pod 
warunkiem dokonania opłaty dodatkowej. Jeżeli zajdzie taka konieczność Zamawiający 
będzie ją ponosił zgodnie z umową. Należy jednakże stwierdzić, że dopuszczenie przypadków 
przekroczeń nie oznacza zwolnienia Wykonawcy z wymogu wykonania podczyszczalni w 
ramach koncepcji zaprezentowanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która 
spełniać będzie postawioną przed nią funkcję podczyszczania ścieków.” 
 
(zestaw 16) 
 

1. Czy podawana do kompostowania (obie frakcje) ilość kompostowalnej frakcji, pozwoli 
Zamawiającemu na otrzymanie 25% redukcji organiki, do tej pory deponowanej na 
składowisku? Warunek ten wynika z podpisanych przez Polskę zobowiązań 
przedakcesyjnych.  
Ilość odsiewanej na sortowni organiki znacznie przekracza ilość podawaną do 
kompostowania . 

 
Według Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miasta Toruń 
(uchwała Rady Miasta Torunia nr 1041/06 z 8 czerwca 2006, Dz. Urz. W. Kujawsko-
Pomorskiego nr 121 poz. 1774) ilość odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania nie może przekroczyć 24190 Mg w 2010 r. Przewidywana ilość odpadów 
ulegających biodegradacji w całym strumieniu odpadów szacowana jest na około 31 000 Mg, 
co oznacza, że około 6800 Mg nie powinno trafić do składowania. Biorąc pod uwagę odzysk 
makulatury prowadzony na sortowni, projektowana zdolność przerobowa kompostowni 
odpadów zielonych i organicznych powinna odpowiadać potrzebom Gminy Miasta Toruń w 
2010 roku. 

 
2. Czy wytworzona ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcja przemysłowej 

organiki jest przez Zamawiającego uważana za produkt, mogący służyć do prac 
rekultywacyjnych na czynnie eksploatowanym składowisku? 

 
Z uwagi na przewidywane zamknięcie istniejącego składowiska z końcem 2009 roku, 
Zamawiający bierze pod uwagę wykorzystanie kompostu wytworzonego z frakcji odsianej ze 
strumienia odpadów komunalnych do rekultywacji zamkniętego składowiska. 
 


