
1. W związku z faktem, iż oznaczenie składu morfologicznego odpadów trafiających na 
składowisko przy ul. Kociewskiej w Toruniu stanowić będzie znaczna pozycję kosztową w 
budżecie pomocy technicznej zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie wymagań, co do 
metodyki tego badania. 
 
! Czy celem badania jest także ustalenie wskaźnika nagromadzenia odpadów? 
 
Celem badania nie jest ustalenie wskaźnika nagromadzenia odpadów. 
 
! Jakie ma być miejsce poboru próbek, tzn. czy próbki mają być pobierane z tras 

pomiarowych czy ze składowiska? 
 
Próbki mają być pobierane z tras pomiarowych, jednakże organizacja tras wywozowych 
pozwala na pobranie próbek po dostarczeniu odpadów na składowisko. 
 
! Czy biorąc pod uwagę zmienione na początku roku przepisy odnośnie oznaczania 

składu morfologicznego odpadów oznaczenie składu odpadów ma być dokonane według 
katalogu odpadów? 

 
Oznaczenie nie ma być wykonane według katalogu odpadów, lecz według normy PN-93/Z-
15006 „Odpady komunalne stałe – oznaczenie składu morfologicznego”. W szczególności 
norma podaje składniki odpadów komunalnych stałych, które podlegają oznaczeniu. 
 
2. Odnośnie wymagań osoby na stanowisku Inżyniera – pkt. 2.4 Opisu przedmiotu 
zamówienia. Czy Zamawiający uzna za spełniającą postawione wymagania osobę, która 
posiada wyższe wykształcenie techniczne oraz ma przeszło 5 lat doświadczenia na 
kierowniczych stanowiskach przy projektach z dziedziny gospodarki odpadami komunalnymi 
w prywatnych biurach inżynieryjno-konsultingowych, oraz państwowej instytucji 
zarządzającej programami z dziedziny ochrony środowiska? 
 
Zamawiający postawił między innymi następujące wymagania osobie Inżyniera: „minimum 5 
lat doświadczenia zawodowego uzyskanego w przedsiębiorstwie zajmującym się gospodarką 
odpadami komunalnymi na stanowisku kierowniczym lub specjalisty”. Wymagania dla 
Inżyniera przede wszystkim korespondują z zadaniem doradztwa przy wdrażaniu systemu 
selektywnej zbiórki odpadów (dokonaniu przeglądu stosowanych w kraju i zagranicą 
systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zaproponowaniu rozwiązania 
uwzględniającego zróżnicowanie i specyfikę zabudowy Torunia, konsultacjach przy 
opracowywaniu logistyki systemu, konsultacjach przy prowadzeniu projektu pilotażowego w 
zabudowie wielorodzinnej na jednym z toruńskich osiedli mieszkaniowych). Stąd przy 
wymaganym doświadczeniu mówi się o przedsiębiorstwie zajmującym się gospodarką 
odpadami komunalnymi, czyli takimi działaniami jak zbieranie i transport odpadów, aby 
Inżynier bazując na swoim zawodowym doświadczeniu mógł poprzez doradztwo 
uczestniczyć przy wdrażaniu systemu selektywnej zbiórki odpadów, również w tak 
szczegółowych kwestiach, jak logistyka systemu. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający 
nie uzna doświadczenia w „instytucji zarządzającej programami z dziedziny ochrony 
środowiska” za tożsamego z doświadczeniem w przedsiębiorstwie zajmującym się 
gospodarką odpadami komunalnymi, a zatem nie uzna osoby, o której mowa w pytaniu za 
spełniającą postawione wymagania. 
 


