Dotyczy zapytania ofertowego na opracowanie studium wykonalności oraz formularza
wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Toruniu wraz z rozbudową systemu gospodarki odpadami w
Toruniu” z dnia 10.06.2014 r.
Pytanie 1:
Mając doświadczenie w projektach POIiŚ wiemy, że są one sprawdzane bardzo dokładnie więc i
przygotowanie dokumentacji musi być na wysokim poziomie. Dlatego prosimy o udzielenie informacji
na temat stanu przygotowania/realizacji (formalnego oraz rzeczowego) przedmiotowego Projektu w
szczególności dotyczących:
1. Stanu przygotowania Zadania 3 m.in. koncepcja lub pfu, wymagane pozwolenia, OOŚ (o ile
wymaga). Czy takie dokumenty są w Państwa posiadaniu?
2. Czy dla poszczególnych zadań 1-3 Zamawiający dokonywał porównania różnych wariantów
realizacji inwestycji?
3. Czy Zamawiający dysponuje specyfikacją techniczną różnych opcji realizacji zadań 1-3? Czy
opcje zostały porównane pod względem funkcjonalności (wydajności) i opłacalności
finansowej np. poprzez analizę DGC lub inną, która zadecydowała o wyborze konkretnej opcji
realizacji?
4. Czy Zamawiający dysponuje specyfikacją techniczną (lub koncepcją) różnych rozpatrywanych
wariantów dla realizacji poszczególnych zadań, która stanowić będzie podstawę do
opracowania rozdziału 4 studium tj. analizy opcji? Czy specyfikacja techniczna wariantów
zostanie udostępniona w celu realizacji Studium?
5. Czy w ramach rozpatrywanych wariantów realizacji inwestycji Zamawiający zlecił lub
opracował analizę przepływów odpadów "do i na" instalacji w celu oszacowania popytu i
wyboru optymalnych wariantów realizacji poszczególnych zadań (rozdział 3 studium)?
6. Czy Zamawiający starał się o środki pomocowe na sfinansowanie zadań, które mają zostać
ujęte w studium wykonalności? W przypadku odpowiedzi twierdzącej czy na potrzeby aplikacji
o środki pomocowe przygotowane było w szczególności: studium wykonalności oraz model
finansowy dla Zamawiającego lub inna dokumentacja, która mogłaby posłużyć jako materiał
źródłowy?
Odpowiedź 1.1:
Dla Zadania 3 Zamawiający nie posiada koncepcji ani PFU oraz żadnych innych pozwoleń.
Sformułowany został jedynie zakres technologiczny rozbudowy sortowni, przedstawiony w zapytaniu
ofertowym.
Odpowiedź 1.2 - 1.5:
Dla Zadania 1 wykonana została w kwietniu 2012 r. „Koncepcja rozwoju Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Toruniu na lata 2012 -2015”, obejmująca analizę wariantów
technologicznych wraz z doborem technologii wg kryteriów: dostępność terenu, zakres spełniania
wymagań prawnych, nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne, przychody ze sprzedaży, analiza DGC.
W w/w „Koncepcji…” zasygnalizowano jedynie zagadnienia związane z modernizacją sortowni objętą
Zadaniem 3 – brak szczegółowych analiz wariantów realizacji inwestycji.
Dla Zadania 2 wykonana została jedynie 2-wariantowa „Koncepcja programowo-przestrzenna” wraz z
szacunkowymi kosztami realizacji inwestycji, wyłącznie w obszarze rozwiązań technicznych. Dla
jednego z PSZOK dokonano wyboru lokalizacji w oparciu o wskazane przez Miasto tereny pod kątem
ich dostępności.
Odpowiedź 1.6:
Dla żadnego z zadań Zamawiający nie wykonywał studium wykonalności ani modelu finansowego. W
2010 r. na potrzeby Raportu Końcowego dla projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w
Toruniu”, obejmującego budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu w
latach 2007-2009, wykonana została weryfikacja analizy finansowej i analizy społeczno-ekonomicznej
w stosunku do założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności projektu.
Dokumenty dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

