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Przedmiotem zamówienia s ą usługi obejmuj ące: 

1. monitoring Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu (MSO) 

2. monitoring składowiska zlokalizowanego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Toruniu (ZUOK) 

3. testy zgodności dla odpadów 

4. analiza ścieków przemysłowych dla lokalizacji MPO Sp. z o.o. w Toruniu,  

ul. Grudziądzka 159 

5. Badania jakościowe frakcji podsitowej 20 – 80 mm  

6. Badania składu kompostu. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 

Ad.1. Monitoring Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu przy ul. Kociewskiej 43 

będącego w fazie poeksploatacyjnej. 

Tabela nr 1.  Zakres parametrów wskaźnikowych oraz częstotliwość badań wód odciekowych  

i podziemnych 

Lp.  Zakres parametrów wska źnikowych Miejsce poboru próbek Częstotliwo ść 
pomiarów Termin 

Wody odciekowe ze składowiska  

1 

• odczyn pH, 
• ChZT, 
• BZT5, 
• azot amonowy 
• przewodność elektrolityczna właściwa, 
• ogólny węgiel organiczny (OWO), 
• suma wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (WWA), 
• zawartość poszczególnych metali 

cięŜkich: Zn, Cu, Cd, Pb, Cr+6 i Hg 

• Przed 
oczyszczeniom: 
studzienki 
kanalizacyjne przed 
wlotem na 
przepompownię 
Od.S (w południowej 
części składowiska) i 
Od.E (we wschodniej 
części składowiska) 

• Po oczyszczeniu: Od 

co 6 m-cy 
W dniach 

16 - 27.06.11r. 
i 12 - 23.12.11r. 

Wody podziemne 

2 

• odczyn pH, 
• przewodność elektrolityczna właściwa, 
• ogólny węgiel organiczny (OWO), 
• suma wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych 
(WWA), 

• zawartość poszczególnych metali 
cięŜkich: Zn, Cu, Cd, Pb, Cr+6 i Hg. 

otwory obserwacyjne 
P6a, P5a, P4Aa, P4a co 6 m-cy 

W dniach 
16 - 27.06.11r. 
i 12 - 23.12.11r. 

3 Badanie poziomu wód podziemnych 
otwory obserwacyjne 
P1n, P2n, P3n, P4n co 6 m-cy 

W dniach 
16 - 27.06.11r. 
i 12 - 23.12.11r. 

Przebieg osiadania powierzchni składowiska 

4 
Przebieg osiadania powierzchni 
składowiska 

Powierzchnia 
składowiska 

Jednorazowo 
W dniach 

12 - 23.12.11 r. 

5 Stateczność zboczy 
Powierzchnia 
składowiska 

Jednorazowo 
W dniach 

12 - 23.12.11 r. 
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Ad. 2. Monitoring składowiska na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  

w Toruniu przy ul. Kociewskiej 47-53 

Lp.  Zakres parametrów wska źnikowych Miejsce poboru próbek Częstotliwo ść 
pomiarów Termin 

Wody odciekowe ze składowiska  

1 

• odczyn pH, 
• przewodność elektrolityczna właściwa, 
• ogólny węgiel organiczny (OWO), 
• suma wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (WWA), 
• zawartość poszczególnych metali 

cięŜkich: Zn, Cu, Cd, Pb, Cr+6 i Hg 

• Przed oczyszczeniom: 
zbiornik buforowy K1 

• Po oczyszczeniu: 
studzienka 
kanalizacyjna przy 
stacji odwróconej 
osmozy KT15 

co 3 miesiące 

trzeci miesiąc 
kwartału (marzec, 
czerwiec, 
wrzesień 
grudzień) 

Ścieki przemysłowe 

2 

• odczyn pH i temperatura, 
• azot amonowy i azotynowy, 
• fosfor ogólny, 
• zawartość poszczególnych metali 

cięŜkich: Zn, Pb, Cr ogólny i Cr+6, Ni, 
• węglowodory ropopochodne 

studzienka kontrolna przed 
wlotem do pompowni 
ścieków sanitarnych Sks  

co 3 miesiące 

trzeci miesiąc 
kwartału (marzec, 
czerwiec, 
wrzesień 
grudzień) 

Ścieki deszczowe 

3 
• zawiesina ogólna, 
• węglowodory ropopochodne 

studzienka kontrolna na 
kolektorze doprowadza-
jącym wody deszczowe do 
zbiornika infiltracyjno-
odparowywalnego Sk 

dwa razy  
w roku  

wiosna i jesień, w 
czasie opadów 

Wody podziemne 

4 

• odczyn pH, 
• przewodność elektrolityczna właściwa, 
• ogólny węgiel organiczny (OWO), 
• suma wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (WWA), 
• zawartość poszczególnych metali 

cięŜkich: Zn, Cu, Cd, Pb, Cr+6 i Hg. 

otwory obserwacyjne P1n, 
P2n, P3n, P4n co 3 miesiące 

trzeci miesiąc 
kwartału (marzec, 
czerwiec, 
wrzesień 
grudzień) 

5 Badanie poziomu wód podziemnych 
otwory obserwacyjne P1n, 
P2n, P3n, P4n co 3 miesiące 

trzeci miesiąc 
kwartału (marzec, 
czerwiec, wrzesień 
grudzień) 

Gaz składowiskowy 

6 

Emisja i skład gazu 

• metan – CH4, 
• dwutlenek węgla – CO2, 

• tlen – O2 

3 studnie odgazowujące 
reprezentatywne dla 
eksploatowanej części 
składowiska (G1-G47) 

co 1 miesiąc  od 01.02. 2011 r. 
do 31.01. 2012 r.  

Struktura i masa odpadów 

7 • powierzchnia i objętość zajmowane 
przez odpady 

powierzchnia kwatery 
składowiska 

raz w roku 
20.12. 2011 / 
15.01.2012 

8 • struktura i skład masy odpadów 
powierzchnia kwatery 
składowiska 

raz w roku 
20.12. 2011 / 
15.01.2012 
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Przebieg osiadania powierzchni składowiska 

9 
Przebieg osiadania powierzchni 
składowiska 

Powierzchnia składowiska Jednorazowo 
20.12. 2011 / 
15.01.2012 

10 Stateczność zboczy Powierzchnia składowiska Jednorazowo 
20.12. 2011 / 
15.01.2012 

 

 

 

Ad. 3.  Testy zgodności dla odpadów: 

• odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych wg 

załącznika nr 3  do rozporządzenia MGiP z dn. 07.09.05 r. w sprawie kryteriów oraz 

procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego 

typu (Dz. U. Nr 186 poz.1553, z póź.zm.). Częstotliwość badań: 1 raz na  

6 miesięcy dla trzech rodzajów odpadów.  

• przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów innych niŜ niebezpieczne, 

wg załącznika nr 4  do rozporządzenia MGiP z dn. 07.09.05 r. w sprawie kryteriów 

oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów 

danego typu (Dz. U. Nr 186 poz.1553, z póź.zm.). Częstotliwość badań: 1 raz na 12 

miesięcy dla dwóch kodów odpadów. 

Terminy wykonania badań odpadówze względów technologicznych Zamawiający określi  

w późniejszym terminie. 

 

 

Ad. 4. Ścieki przemysłowe dla MPO Spółka z o.o. przy ul. Grudziądzkiej 159 

Lp. Zakres bada ń Miejsce poboru próbek  
Częstotliwo ść  

i terminy 
pomiarów 

1 

• pH 
• Pb 
• Cu 
• Zn 
• Cr+6 
• Cr 
• Ni 
• ChZTCr 
• BZT5 
• Zawiesina ogólna 
• Chlorki 
• Siarczany 
• Azot amonowy 
• Fosfor ogólny 
• Substancje ekstrahujące się eterem 

naftowym 
• Substancje ropopochodne 
• WWA 

Studzienka ściekowa SkG 
Co 6 m-cy 

(maj, listopad) 
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Ad.5 Badania jako ściowe frakcji podsitowej 20 – 80 mm  

− zawartość substancji organicznej – w % s.m. 

− ciepło spalania MJ/kg s.m. 

− wilgotność 

Ad.6. Badania składu kompostu 

− odczyn pH, 
− zawartość s.m. – w %, 
− zawartość substancji organicznej – w % s.m., 
− zawartość azotu całkowitego, w tym azotu amonowego – w % (m.m.), 
− zawartość fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu – w % (m.m.), 
− zawartość potasu w przeliczeniu na tlenek potasu % (m/m), 
− zawartość wapnia i magnezu – w % s.m., 
− zawartość metali cięŜkich: ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, niklu, rtęci i cynku –    w 

mg/kg s.m., 
− stosunek C/N, 
− zawartość szkła – w %. 
− obecność: Ŝywych jaj pasoŜytów jelitowych Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp., 

bakterii z rodzaju Salmonella. 

 

Wykonawca monitoringu musi posiadać własne wyposaŜenie techniczne – urządzenia 

niezbędne do poboru prób oraz pompę do wstępnego odpompowania wód podziemnych 

przed poborem prób.  

Wydajność pompy winna zapewniać sprawne wykonanie minimum 3-krotnego 

odpompowania  wód w piezometrach (otworach obserwacyjnych) o wymiarach: średnica 

110 mm, głębokość do 10 m (w moŜliwie krótkim czasie). 

W realizacji zamówienia dopuszcza się uczestnictwo podwykonawcy wyłącznie w 

zakresie badań geodezyjnych i geotechnicznych. W przypadku wystąpienia 

podwykonawstwa (w zaleŜności od okoliczności) proszę o wskazanie uprawnień do realizacji 

określonych funkcji. 

 

Sprawozdawczość: kwartalna, obejmująca wszystkie mierzone w danym okresie parametry i 

wskaźniki. 

Sprawozdanie z badań wód podziemnych i odciekowych – karta badań winna obejmować: 

- nr próby, miejsce poboru, datę,  

- nazwę oznaczenia, jednostkę, 

- norma według której wykonano analizę, 

KaŜda karta badań musi być podpisana przez osobę odpowiedzialną za wykonanie analiz  

i sporządzenie sprawozdania z badań.  

Sprawozdanie naleŜy przedkładać w trzech egzemplarzach , które nie mogą stanowić 

jednej całości z pismem przewodnim. 

Do oferty nale Ŝy doł ączyć potwierdzenie, Ŝe laboratorium badawcze posiada 

akredytacj ę – certyfikat akredytacji potwierdzony za zgodno ść z oryginałem. 
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Osobą upowaŜnioną do udzielania informacji jest Barbara Kozłowska – Główny 

Specjalista ds. Ochrony Środowiska, tel. 056 63 98 118, kom. 601 64 93 30. 

 

Zamawiający przewiduje 20 % zwiększenie zamówienia. 

 

Oferty naleŜy złoŜyć do dnia 25 stycznia 2011 r. 

Termin związania ofertą: 30 dni. 

Termin realizacji usługi 10.02.2011 – 31.01.2012 r.  

 

 

Integralną częścią SIWZ stanowią: 

• załącznik nr 1 a - lokalizacja punktów pomiarowych ZUOK  

• załącznik nr 1 b lokalizacja punktów pomiarowych MSO 

• załącznik nr 1 c lokalizacja punktów pomiarowych MPO Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159 


