
Torun, I 1.05.2007

Zebranie z wykonawcami uczestniczqcymi w postepowaniu
Rozbudowa Zakladu Unieszkodliwiania Odpad6w Komunalnych w ramach

realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu
2OO4lPUl6lClPE/023. Zadanie nr 1

Pytania:

1. Dot. Programu Funkcjonalno-U2ytkowego czgSd B pkt. 4.5 warunki techdczne
przyLqczenia do sieci wodoci4gowej, Zalqcznik nr 1 do umowy 212001 z 1 lutego 2001
r. zawiera warto(ici zanieczyszczefi Sciek6w. Czy wafioi( wska/nik6w dciek6w na
doptywie do oczyszczalnijest wartodciE dciek6w surowych czy docq szczonych przez
wz$zenra zainstalowane na terenie Zakladu unieszkodliwiania odpad6w
komunalnych? Je2eli sqto Scieki oc4zszczone prosimy o dostarczenie wskaznik6w
zanieczy szczeh Sciek6w surowych.

2. Dot. zestawu,5 pyt. 1. Jak wygl4daj4 zapisy klauzuli 4.2 w Swietle artykulu 151
ustawy p.z.p.?

3. Jak dlugo ma trwa6 waino3i gwarancji usuniEcia wad i usterek?
4. Dot. zestawu 5 pyt 8. Co to s4polskie specyfikacje techniczne, o kt6rych mowa w

odpowiedzi na pyt. 8 zestaw 5?
5. Dot. zestawu 5 pyt. 7 . Co trzeba wykonad jezeli okablowanie i wykonanie centrali, o

kt6rym mowa w odpowiedzi na pytanie 7 zestaw 5, nie jest wystarczaj4ce?
6. Prosimy o ponowienie odpowiedzi na planie 9 i 10 z zestawu nr 5.
7. Dot. zestawu 5 pyt. 4. Na czym ma polegad usuwanie z anieczyszczeh zawartych w

odpadach surowcowych?
8. Jakiego efektu w zalresie kompostowania oczekrje Zamawiajqcy je2eli normy

branZowe utracily wazro6i?
9. Wniosek o zacytowanie zapis6w starej normy jako v,ymagania Zamawiaj 4cego.
10. Prosimy o podanie parameh6w, kt6re ma spelnid produkt kompostowania?
11. Cry parametr udzialu dla substancji organicznej moZe byi okreslony w granicach 25-

30%?
12. Czy olrros przetrzymywania odpad6w w bioreaktorz e podczas fazy intensywnego

kompostowani4 ma wynosii 14 dni?
13. Czy dowolno66 dotycz4ca wymiarowania bioreaktor6w dotyczy tylko dlugoSci?
14. W jakim stopniu ma byd prrygotowany plac budowy pod sz6sty bioreaktor? Czy ma

byd zabetonowane przewietrzatie w posadzce? Czy majEbyf wyprowadzone
zbrojenia pod ScianE?

Data: 10.05.2007, godz. 10.00
Miejsce: Siedziba Zamawiajqcego - ul. Grudzi4dzka 159, Miejskie Skladowisko

Odpad6w - ul. Kociewska
Temat: Zapoznanie z terenem inwestyc ji
Plan zebrania: RozpoczEcie, przedstawienie cel6w oraz programu zebrania

Zapoznanie siQ z terenem inwestycji przy ul. Kociewskiej
Zapontanie siq z budynkiem zaplecza przemaczonym do
modemizacji oraz kruszarkq do tworzyw sztucznych
Przedstawienie linii sortowniczej Zamavu:.taj 4c e go
Odczytanie i zaakceptowanie przez sffony wniesionych pytan
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15. Prosimy o urealnienie terminu przewidzianego na przeniesienie istniej4cej linii
sortowniczej.

16. Prosimy o jednoznaczne stanowisko Zamawiajqcego, czy maby{, odwr6cona osmoza,
cry tez nie w systemie oczyszczania odciek6w ze skladowiska i w Swietle wymagan
uzyskania efektu ekologicznego ?

17 . Cry woda deszczowa zbienna z dach6w moZe byi wykorzystana do nawilzania
p4zm kompostowych?

18. WnioskujE o obni2enie krotnoSci wymian powietrza w kabinie na wystarczaj4c4
technicznie 6-9 w/h ze wzglgdu na uciq.zliwoSci eksploatacyjne i ztrirycie erreryi|

19 . Czy moima nezygnowad z zainstalowania megafon6w w kabinie sortowniczej ?
20. Czy mozliwejest przesunigcie terminu skladania ofert o 14 dni?

Pytania zostaly odczytane oraz zaakceptowane ptzez zgromadzonych Wykonawc6w bez
uwag.

Osoby obecne na zebraniu po stronie Zamawiaj4cego:

Renata Markiewicz - Specjalista ds. Zam6wieri Publicznych,

Sebastian Hyzyk - Kierownik Jednostki Realizuj4cej Projekt,
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