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Zamówienia udziela się wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 19, poz. 177) 
oraz spełniającym wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 
 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę 
prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która 
ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 
sprawie zamówienia publicznego. 
 

3. Tryb udzielania zamówienia. 
 
Przetarg nieograniczony – art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
CPV: 
CPV 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
CPV 45222110-3 Składowiska odpadów 
CPV 45253800-3 Zakłady kompostowania 
CPV 45213251-7 Zakłady 
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
 
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: 

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
b) uzyskanie pozwolenia na budowę, 
c) wykonanie i wykończenie robót polegających na Rozbudowie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz usunięcie w nich 
wszelkich wad,  

d) dokonanie dostaw i montażu maszyn i urządzeń oraz wyposażenia 
Zakładu, 

e) przeprowadzenie prób końcowych i eksploatacyjnych, 
f) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji 

instalacji, 
g) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji 

eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowej, 
h) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów 

prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska umożliwiających 
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eksploatację Zakładu, w tym pozwolenia zintegrowanego, oraz 
wykonanie w tym celu wymaganych badań, 

i) przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji, 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie 3 
niniejszej SIWZ.    
 

5. Zamówienia częściowe 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

6. Zamówienia uzupełniające. 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  
 

7. Informacja o ofercie wariantowej. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

8. Termin wykonania zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia: 30.06.2010. 
Czas na Ukończenie Robót: do 30.06.2009. 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej 

wymienione warunki udziału w postępowaniu: 
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania 
niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące 
dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 
ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 
nich), 

2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr 19, poz. 177 z 
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późn. zm).1 W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone 
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): 

a) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, (dotyczy tylko podmiotów 
zbiorowych w rozumieniu ustawy z 28 października 2002 r. Dz. U. z 2002 r. 
Nr 197, poz. 1661 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary). 

c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

3) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W 
szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku  
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny 
i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): 

a) posiadać przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich 
trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości co 
najmniej 60 pracowników. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego 
warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Informację na temat 
przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników sporządzoną według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW, 

b) wskaże do wykonania lub uczestniczenia w wykonaniu niniejszego 
zamówienia co najmniej następujące osoby lub podmioty wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności: 

•  projektant – kierownik zespołu projektowego – niniejsza osoba ma 

                                                 
1 W dalszej części niniejszej IDW zwrot „ustawa Prawo zamówień publicznych” będzie zastępowany przez 

Zamawiającego zwrotem u.p.z.p.    
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posiadać następujące kwalifikacje uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów), posiadane co najmniej od 5 lat, wraz z 
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, 
minimum 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 
lata doświadczenia w projektowaniu podobnych do niniejszego 
przedmiotu zamówienia obiektów i instalacji gospodarki 
odpadami, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego. 
Przez podobne obiekty i instalacje rozumie się: składowiska 
odpadów, sortownie odpadów, kompostownie odpadów.  

•  projektant – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) wraz z 
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, 
minimum 10 lat doświadczenia zawodowego, 

•  projektant – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) wraz z 
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, 
minimum 10 lat doświadczenia zawodowego, 

•  kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące 
kwalifikacje uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów) wraz z przynależnością do właściwej 
izby samorządu zawodowego, minimum 10 lat doświadczenia 
zawodowego Wymaga się, aby doświadczenie obejmowało 
kierowanie budową minimum 1 składowiska zgodnego z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 
marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. 2003 
nr 61 poz. 549) lub dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 
1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 
16.07.1999 str. 1). 

•  kierownik robót instalacyjnych – niniejsza osoba ma posiadać 
następujące kwalifikacje uprawnienia budowlane do kierowania 
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robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów) wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu 
zawodowego, minimum 7 lat doświadczenia zawodowego, 

•  kierownik robót elektrycznych – niniejsza osoba ma posiadać 
następujące kwalifikacje uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów) wraz z przynależnością do właściwej 
izby samorządu zawodowego, minimum 7 lat doświadczenia 
zawodowego, 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  
zobowiązani są przedłożyć: wykaz sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW oraz następujące 
dokumenty:  

Osoba Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje 

projektant – kierownik 
zespołu projektowego 

a) kopia uprawnień budowlanych,, o których mowa w 
warunkach udziału w postępowaniu, 
b) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego, 
c) CV (na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 11 
do niniejszej IDW), z którego jasno wynikają wymagane 
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie 
oraz wyszczególnienie obiektów gospodarki odpadami, 
które osoba zaprojektowała lub w których projektowaniu 
uczestniczyła,  

projektant a) kopia uprawnień budowlanych, o których mowa w 
warunkach udziału w postępowaniu, 
b) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego, 
c) CV (na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 11 
do niniejszej IDW), z którego jasno wynikają wymagane 
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie 

projektant a) kopia uprawnień budowlanych, o których mowa w 
warunkach udziału w postępowaniu 
b) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego, 
c) CV (na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 11 
do niniejszej IDW), z którego jasno wynikają wymagane 
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie 

kierownik budowy a) kopia uprawnień budowlanych, o których mowa w 
warunkach udziału w postępowaniu, 
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b) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego, 
c) CV (na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 11 
do niniejszej IDW), z którego jasno wynikają wymagane 
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, a 
w szczególności składowisko, którego budową osoba 
kierowała 

kierownik robót 
instalacyjnych 

a) kopia uprawnień budowlanych, o których mowa w 
warunkach udziału w postępowaniu, 
b) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego, 
c) CV (na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 11 
do niniejszej IDW), z którego jasno wynikają wymagane 
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie 

kierownik robót 
elektrycznych 

a) kopia uprawnień budowlanych, o których mowa w 
warunkach udziału w postępowaniu, 
b) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego, 
c) CV (na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 11 
do niniejszej IDW), z którego jasno wynikają wymagane 
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie 

 

c) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, co najmniej 1 projektu budowlanego składowiska 
odpadów, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę. W celu 
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć wykaz wykonanych usług projektowych sporządzony według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW oraz dokumenty 
potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie,  

d) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem 
jest zaprojektowanie i wykonanie lub wykonanie obiektu gospodarki 
odpadami obejmującego składowisko wraz z sortownią odpadów lub 
składowisko wraz z kompostownią. W celu potwierdzenia spełniania 
niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz 
wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 7 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że 
roboty te zostały wykonane należycie,  

e) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, co najmniej 1 dostaw(y), której(ych) przedmiotem 
jest wyposażenie technologiczne sortowni odpadów komunalnych o 
przepustowości minimum 50000 Mg/rok. W celu potwierdzenia 
spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć 
wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 8 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że 
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dostawy te zostały wykonane należycie,  

f) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie, co najmniej 1 dostaw(y), której(ych) przedmiotem 
jest linia intensywnego kompostowania odpadów o przepustowości 
minimum 5000 Mg/rok. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego 
warunku Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych 
dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do 
niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały 
wykonane należycie,  

Spełnienie warunków zawartych w punktach 9.1.3).c), 9.1.3).d), 9.1.3).e), 
9.1.3).f) może nastąpić również poprzez wykonanie w okresie ostatnich 
pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 roboty 
budowlanej, której przedmiotem było zaprojektowanie i wykonanie obiektu 
gospodarki odpadami obejmującego składowisko wraz z sortownią 
odpadów komunalnych o przepustowości minimum 50000 Mg/rok i 
kompostownią z linią intensywnego kompostowania odpadów o 
przepustowości minimum 5000 Mg/rok. W celu potwierdzenia spełniania 
niniejszego warunku Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć wykaz 
wykonanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 8 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te 
zostały wykonane należycie,  

 

4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać 
następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub 
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana 
będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa):  

 

a) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN lub 
posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN (w 
celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku w innej walucie niż PLN 
Zamawiający dokona przeliczenia wg kursu średniego NBP z dnia 
wszczęcia postępowania). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego 
warunku Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, wystawioną nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym 
posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych w 
wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności 
kredytowej w wymaganej wysokości,   

5) złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 
2 do niniejszych IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

2. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 
2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może 
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żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być 
składane, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa 
powyżej w pkt. 9.1.1) i 9.1.2), składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: 

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w  
pkt. 9.1.1).a), 9.1.2).b) i 9.1.2).c), składa dokument lub dokumenty, 
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:   
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 

2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w 
pkt. 9.1.2).a) Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, 
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
u.p.z.p. 

 
Dokumenty, o których mowa w pkt 9.2.1).a), 9.2.1).b), 9.2.2) powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w pkt 9.2.1).c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym 
punkcie powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 
Osoby będące obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej podlegają art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pozn. zm.), czyli muszą spełniać 
warunki do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamiast kopii uprawnień budowlanych osoby te 
winny przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania czynności 
odpowiadających samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie. Pozostałe 
dokumenty należy złożyć zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 9.1.3). 
3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg 

formuły: „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach wyszczególnionych powyżej. Z treści załączonych dokumentów 
musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. O 
ile zaistnieją okoliczności, które powodowałyby unieważnienie postępowania to 
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Zamawiający na mocy art. 26 pkt 3 i 4 ustawy: wzywa wykonawców, którzy w 
określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty 
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 
ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający 
wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.  
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto 
tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację 
zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa 
konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są 
oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie 
zawierające w swojej treści następujące postanowienia: 
1) okres obowiązywania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy  

z Zamawiającym powiększony o okres rękojmi i gwarancji, 
2) ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym, 
3) ustanowienie zasady odpowiedzialności solidarnej Wykonawców za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 
4) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu 
czasu gwarancji i rękojmi, 

5) zakaz zmiany w umowie bez zgody Zamawiającego. 
 

11. Wadium 
 
1. Wysokość wadium. 
 
1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 

wysokości: 
 

500 000 zł  
 

 
2. Forma wadium. 
 
1) Wadium może być wniesione w następujących formach: 
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a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

 
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub 

poręczeń (z wyłączeniem poręczeń pieniężnych), gwarancja powinna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 
elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji, 
e) stwierdzenie, że jest nieodwołalna, 
f) zobowiązanie gwaranta do: „bezwarunkowego zapłacenia pełnej kwoty 

gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

•  odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub 
•  nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
•  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy”; 
 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 

Zamawiającego: 
 

Bank Pekao SA I/O Toruń     21 1240 4009 1111 0000 4484 3247 
 
z adnotacją „WADIUM przetarg nieograniczony na Rozbudowę ZUOK” 
 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 
 
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach 

należy złożyć w: ofercie.  
 
 
4. Termin wniesienia wadium. 
 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał 
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  
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W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym 
do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę. 
 
 
5. Zwrot wadium. 

 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 
u.p.z.p.   

 
 
6. Utrata wadium. 
 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
   

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 
1. Informacje ogólne. 
 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie 
służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 
 
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w 

wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie w walucie EURO. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania w terminie wskazanym w piśmie zawiadamiającym o wyborze oferty i 
terminie zawarcia umowy, nie później jednak niż przed dniem zawarcia umowy.  

 
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1)  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 

wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2)  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 
następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA I/O Toruń  
21 1240 4009 1111 0000 4484 3247. 

3)  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zaliczenie nastąpi po 
kursie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, po którym Zamawiający 
może dokonać zakupu waluty EURO. 

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą 
ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p. 

6) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się 
art. 149 u.p.z.p. 

 
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
1) Zamawiający zwróci kwotę wynoszącą 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane, po wystawieniu Świadectwa Wykonania. 

2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 

3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie 
później niż w 15 dniu po upływie dłuższego z okresów rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości. 

4) Zabezpieczenie złożone w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
pomniejszonymi jedynie o koszt założenia i prowadzenia rachunku. 

 

13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z 
realizacją niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w EURO. Podatek VAT naliczony na fakturze 
wyrażony będzie wyłącznie w PLN i płatność również dokonywana będzie w 
PLN. 
Zamawiający posiada indywidualne zezwolenie dewizowe na zawarcie umowy i 
dokonanie rozliczeń w EUR dla płatności finansowanych ze źródeł krajowych, 
natomiast rozliczenia dokonywane ze środków Funduszu Spójności objęte są 
ogólnym zezwoleniem dewizowym w myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
3 września 2004 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz.U. Nr 154, poz. 
1273 z pózn zm.) 
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Wykonawca krajowy wystawia fakturę podając kwotę netto w EURO i PLN (wg. 
średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury), podatek VAT jedynie w PLN. 
Wykonawca zagraniczny nie będący płatnikiem podatku VAT wystawia fakturę tylko 
w EURO, bez podatku VAT. 
 

14. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Wymagania podstawowe. 
 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 

SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status 
prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie 
te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał 
lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego 
pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.     

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać 
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane 
przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie.     

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co 
najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.   

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 

 
2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 7 egzemplarzach  
(1 oryginał+6 kopii – kopie mogą być kserokopiami oryginału), mieć formę 
pisemną i format nie większy niż A4. Zamawiający nie dopuszcza składania 
ofert w formie elektronicznej. Arkusze o większych formatach należy złożyć do 
formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie 
oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę 
wydruku komputerowego lub maszynopisu. 
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4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej 
przypadkowe zdekompletowanie.  

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te 
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony 
zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i 
parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub 
zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których 
jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez 
osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. 
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby 
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości. 

 
3. Zawartość oferty. 
 
1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej IDW, 

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do niniejszej IDW, 

c) Wykaz cen sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 
do niniejszej IDW, 

d) Propozycja Wykonawcy sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do niniejszej IDW, 

e) Wykaz wykonanych usług projektowych sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW, 

f) Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie sporządzony na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW, oraz dla 
każdej z tych osób CV sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 11 do niniejszej IDW; 

g) Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej IDW,  

h) Wykaz wykonanych dostaw sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej IDW, 
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i) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  
właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, 

j) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego.  

k) potwierdzenie wniesienia wadium, 
l) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej IDW, 
m) Załącznik do Oferty wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 10 do 

niniejszej IDW, 
n) Informację dotyczącą przeciętnej liczby zatrudnianych pracowników na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW. 
 
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z 

wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 
 
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
 

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 12 do nieniejszej IDW), iż Zamawiający nie będzie 
mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 

15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 
 
1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 
 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do 
Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono SIWZ oraz umieści odpowiedź na stronie internetowej 
www.mpo.torun.pl, na której udostępniono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający 
nie ujawni źródła zapytania. 
 
2. Zmiany w treści SIWZ. 
 
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, 

przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. 
Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz 
umieści odpowiedź na stronie internetowej www.mpo.torun.pl, na której 
udostępniono SIWZ.  
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2) Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a 
także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

3) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert co najmniej o 7 dni z 

uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian 
wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. Przedłużając termin składania 
ofert Zamawiający będzie się kierował zasadą określoną w art. 38 ust. 6 u.p.z.p. 
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ. 

 

16. Zebranie Wykonawców. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców  
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ oraz zapoznania 
się z terenem budowy. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na 
zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez 
wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy 
niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz umieści na 
stronie internetowej www.mpo.torun.pl. O terminie zebrania Zamawiający powiadomi 
Wykonawców zgodnie z pkt. 35 niniejszej IDW oraz umieści informację na stronie 
internetowej www.mpo.torun.pl. 
 

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z 
Wykonawcami są: 

1) w zakresie merytorycznym – Pan Sebastian Hyżyk, tel. nr +48 56 63 98 161, 
2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych -   

Pani Renata Markiewicz, tel. nr +48 56 63 98 166. 
 

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 

pokój nr 306  w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  26.09.2006 r. do godz.  10.00 
 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę)   należy opisać następująco: 
 

"Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
Oferta w postępowaniu na Rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami 
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komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” 
Nie otwierać przed dniem:  26.09.2006 r. godz. 10.15" 

 
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 
 
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 
 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 
dokonane przed upływem terminu składania ofert. 
 
2. Zmiana złożonej oferty. 
 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane 
koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” 
należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 
 
3. Wycofanie złożonej oferty. 
 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 
 

20. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 
pokój nr 209   
 

W dniu  26.09.2006 r. o godz.  10.15 
 

21. Tryb otwarcia ofert  
 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 

zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną  
odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

 



 21 

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed 
otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone 
do oferty. 

 
4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi 

obecnym: 
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
3) informacje dotyczące ceny oferty, mocy zainstalowanej zawartych w 

formularzach ofertowych.   
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania 
przetargowego.  
 

5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 21.1. i 
21.4.2)-3) niniejszej IDW.  

 

22. Zwrot oferty bez otwierania. 

   
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

23. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co 

najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego 
zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty 

wadium.  
 
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna 

tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest 
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. 

   

24. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrazona w EURO. Cena musi uwzględniać 

wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
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poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Do obliczenia ceny 

oferty należy przyjąć stawkę podatku VAT 22%. 
 
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 

zostały w Tomie 2 niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego). 

   
4. Przez cenę netto należy rozumieć cenę nie zawierającą podatku od towarów i 
usług VAT. 
 

25. Kryteria oceny ofert. 
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 

z niniejszego postępowania;   
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i 
ich znaczenie: 

 
 

l.p. 
 

Kryterium 
Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za dane kryterium 

1)  Cena ( C ) 80 % 80 punktów 
2)  Moc zainstalowana (E) 20 % 20 punktów 

 
3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 
 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiajacy w 
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min   • Max  (C) 

gdzie: 
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 
Ci cena oferty "i"; 
Max maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". 
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(C) 
 
 
4. Zasady oceny kryterium "Moc zainstalowana" (E). 
 
W przypadku kryterium "Moc zainstalowana" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch 
miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (E) =  
Ei

E min   • Max  (E) 

gdzie: 
Pi(E) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Moc zainstalowana"; 
Emin najniższa moc zainstalowana spośród wszystkich ważnych i 

nieodrzuconych ofert; 
Ei całkowita moc zainstalowana dla przedmiotu zamówienia - Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wykonanego zgodnie z ofertą "i" 
rozumiana jako suma mocy znamionowych wszystkich odbiorników 
energii elektrycznej 

Max (E) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Moc 
zainstalowana". 

 
4. Ostateczna ocena punktowa oferty. 
 
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą 
wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne 
kryteria: 
  

Pi = Σ Pi (X) 
gdzie : 
Pi ocena punktowa oferty "i"; 
Σ Pi (X) suma ilości punktów jakie otrzyma oferta "i" za poszczególne kryteria. 
 
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta 
uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
 
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

26. Oferta z rażąco niską ceną. 
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia, zwróci się pisemnie do Wykonawcy o udzielenie w 
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny. Zamawiajacy odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
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techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne 
dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

 
3. Zamawiający odrzuca ofertę: 
1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub  
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
4. Zamawiający zawiadomi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Komisję 
Europejską o odrzuceniu ofert, które według Zamawiającego zawierały rażąco niską 
cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a Wykonawca w terminie 
wyznaczonym nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu 
przepisów o postepowaniu w sprawch dotyczących pomocy publicznej. 
 

27. Uzupełnienie oferty.  
 
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty 
zawierajace błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich 
uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 

28. Tryb oceny ofert.  
 
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
 
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
oferty. 
3) Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 
u.p.z.p. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki 
rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym 
mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane 
przez Zamawiajacego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny pod 
rygorem odrzucenia oferty.  

 
 
2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 
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Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej 
ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 
 
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 

wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, 
oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, 
że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie 
przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ 
na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z 
art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych 
prawem. 

 

29. Wykluczenie Wykonawcy. 
 
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia w stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p. 
2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie po wyborze najkorzytniejszej oferty 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z 
niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

30. Odrzucenie oferty 
 
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.   
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie niezwłocznie po wyborze 

najkorzytniejszej oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, 
których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 
 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 

wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzytniejszej oferty zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty podając 
nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej 
wyboru. Informacje, o których mowa w poprzednim zdaniu Zamawiający zamieści 
również na własnej stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego na 
tablicy ogłoszeń.  
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4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie 
powiadomiony o terminie i miejscu zaarcia umowy. Wykonawca jest zobowiązany 
do osobistego stawienia się w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego 
w celu zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik to jest on 
zobowiązany przedłożyć w dniu podpisania umowy Zamawiającemu 
przygotowane zgodnie z prawem pełnomocnictwo, jeżeli nie zostało ono 
wcześniej złozone wraz z ofertą. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na 
piśmie i musi wskazywać zakres czynności prawnych, do których został 
upoważniony pełnomocnik. Wykonawca lub osoba upoważniona do podpisywania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy winna legitymować się dokumentem 
tożsamości umożliwiającym jego identyfikację. 

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie 
uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 
 

32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia.  

 
1. Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej, 
2) zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą, 

3) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy 
nie stanowią inaczej; 

4) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 
dostępie do informacji publicznej;  

5) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

6) jest zawarta na okres wskazany w Tomie 2 niniejszej SIWZ; 
7) jest nieważna: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

niniejszej SIWZ 
c) jeżeli nie zostało wniesione zabezpieczenie nalęzytego wykonania umowy. 
 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.   

  
3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Tomie 2 niniejszej 

SIWZ.  
  

33. Unieważnienie postępowania  
 



 27 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w 
sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.. 
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy  

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert, 
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 
terminu składania ofert 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

  

34. Środki ochrony prawnej 
 
1. Informacje ogólne. 
1) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu 

niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. u.p.z.p. 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 34.1 niniejszej IDW są: 
a) protest, 
b) odwołanie, 
c) skarga do sądu. 

3) Środki ochrony prawnej, przysługują: 
a) Wykonawcom, 
b) innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 u.p.z.p., 
c) organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 

2-3 u.p.z.p.  
d) Zamawiającemu.  

 
2. Protest. 
 
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w 
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany 
na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego na 
zasadach określonych w art. 180-183 u.p.z.p.   

 
3. Odwołanie. 
 
Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się 
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w ciągu 5 dni od dnia doręczenia 
rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, informując 
jednocześnie Zamawiającego o wniesieniu odwołania. Szczegółowo kwestie 
odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.184-193 u.p.z.p. 
 
4. Skarga do sądu. 
Skarga do sądu przysługuje na wyrok zespołu arbitrów oraz na postanowienia 
zespołu arbitrów kończące postępowania odwoławcze. Szczegółowo kwestie 
dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.194-198 u.p.z.p.  
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35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza 
porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną. Jedynie dopuszcza się 
prowadzenie korespondencji z zakresu art. 38 u.p.z.p. faksem, przy czym 
Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania przez 
Wykonawców i Zamawiającego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli 
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie. 
 
Dni pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godzinach 7.00-15.00. Za 
skutecznie wniesione będą uważane tylko te informacje, które dotrą do 
Zamawiającego na wskazany w IDW numer faksu. 

36. Podwykonawstwo. 
 
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw 
proponowanych podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu 
Oferty. 

2. Następujące części niniejszego zamówienia nie mogą być powierzone do 
podwykonania: 
1) projekt budowlany, 
2) wykonanie i montaż zasadniczego stacjonarnego wyposażenia 

technologicznego sortowni odpadów (przenośników, sita obrotowego), 
3) dostawa i montaż stacjonarnego wyposażenia technologicznego kompostowni 

odpadów organicznych, 
4) wykonanie uszczelnienia składowiska odpadów, 

37. Postanowienia końcowe 
W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
r. (Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny, a także ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancjach zapłaty 
za roboty budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 180, poz. 1758). 

38. Wykaz załączników do niniejszych IDW.   
 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

 
l.p. Oznaczenie 

Załącznika 
Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty. 
2.  Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu.  
3.  Załącznik nr 3 Wzór Wykazu cen. 
4 Załącznik nr 4 Wzór Propozycji Wykonawcy. 
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5 Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych usług projektowych. 
6 Załącznik nr 6 Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze 

zamówienie. 
7 Załącznik nr 7 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.  
8 Załącznik nr 8 Wzór wykazu wykonanych dostaw. 
9 Załącznik nr 9 Wzór informacji dotyczącej przeciętnej liczby 

zatrudnianych pracowników. 
10 Załącznik nr 10 Załącznik do Oferty. 
11 Załącznik nr 11 Wzór CV  
12 Załącznik nr 12 Wzór oświadczenia o informacjach stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa 
 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie  do treści pkt 
14 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz 
odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie 
mogą zmieniać treści załączników.  
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Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze 
zamówienie.

2

  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GO/ZP-16-1/06 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 
l.p. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych 

czynności 
Kwalifikacje Inne 

informacje3  
1)      
2)      
3)      
 
 
PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 

      
      

 

                                                 
 
 
3 Wypełnia wykonawca jeżeli zachodzą jakieś istotne informacje dotyczące osoby i wykonawca uważa za 

zasadne je przedstawić.  
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Załącznik nr 7 - wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.  
  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GO/ZP-16-1/06 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
 
wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane: 
 

Data wykonania L.p. Rodzaj 
roboty 

budowlanej 

Wartość  
w PLN  

Przedmiot 
roboty 

budowlanej  początek 
(data) 

zakończenie 
(data)  

Miejsce 
wykonania 

Odbiorca  
(nazwa, 
adres, nr 
telefonu 

do 
kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy4  

1.         
2.         
3.         

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie 
wskazanych w tabeli powyżej robót budowlanych. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający 
należytego wykonania roboty budowlanej skutkuje niezaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej 
roboty. 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 

      
      

 

                                                 
4 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.    
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Załącznik nr 4 – wzór Propozycji Wykonawcy 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GO/ZP-16-1/06 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

 
 

Spis treści 
 

1. Oferta techniczna............................................................................................... 
2. Koncepcja programowo-przestrzenna............................................................... 
3. Zestawienie mocy zainstalowanej...................................................................... 
4. Wykaz rysunków................................................................................................ 
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy................................................................... 
6. Propozycja Planu Płatności………………………………………………………… 
7. Wykaz Gwarancji……………………………………………………………………... 
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1. Oferta techniczna 
 
Należy podać dane jednoznacznie identyfikujące oferowane obiekty, maszyny i 
urządzenia. Zaprezentowane tabele należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to 
konieczne dla przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
1.1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
 
Koncepcję składowiska zobrazowano na rysunku(ach) nr ............................ 
 
Powierzchnia niecki .......................................m2 

Pojemność geometryczna ............................ m3 
 
Konstrukcja uszczelnienia 
 
 
 
 
Odwodnienie 
 
 
 
 
Odgazowanie 
 
 
 
 
Podczyszczalnia ścieków 
 
 
 
 
 
Nazwa: Kontenerowa stacja odzysku biogazu 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [m]  
kubatura [m3]  
moc silnika [kW]  
sterowanie  
Informacje dodatkowe:  
 
Informacje dodatkowe: 
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1.2. Sortownia odpadów 
 
Koncepcję zagospodarowania i zamaszynowienia hali zobrazowano na rysunku(ach) 
nr ............................ 
Koncepcję konstrukcyjno-budowlaną hali zobrazowano na rysunku(ach) nr ................ 
 
Nazwa: Hala sortowni 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [m]  
wysokość w świetle [m]  
powierzchnia użytkowa [m2]  
kubatura [m3]  
konstrukcja hali  
konstrukcja ścian  
typ dachu  
typ posadzki  
grubość posadzki [mm]  
powierzchnia okien [m2]  
system rynnowy  
drabina inspekcyjna   
zabezpieczenie 
piorunochronne  

 

Informacje dodatkowe:  
 
Zestawienie pomieszczeń hali sortowni 
Pomieszczenie/funkcja Kondygnacja Powierzchnia Instalacje Wyposażenie 
     
     
 
 
Nazwa: Brama 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
konstrukcja  
świetliki   
automatyczny system 
otwierania i zamykania 
oraz awaryjnie ręczny 
system otwierania i 
zamykania  

 

uszczelki zewnętrzne na 
całym obwodzie, 
uszczelki dolne 
przypodłogowe, uszczelki 
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ościeżnicy, uszczelnienie 
nadproża  
urządzenia 
zabezpieczające przed 
niekontrolowanym 
opadnięciem  

 

drzwi osobowe   
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Nazwa: Sito bębnowe Oznaczenie na rysunku  
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
średnica bębna robocza 
[mm] 

 

długość odsiewająca 
bębna [mm] 

 

ilość sekcji 
przesiewających [szt.] 

 

wielkość oczek frakcji 
drobnej [mm] 

 

wielkość oczek frakcji 
średniej [mm] 

 

moc zainstalowana [kW]  
regulacja parametrów 
pracy sita  
(zakres) 

 

klapy rewizyjne po obu 
stronach sita  

 

możliwość zmiany 
wielkości oczek sekcji sita 
  

 

Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Nazwa: Rozrywarka do 

worków 
Oznaczenie na rysunku  

Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
moc zainstalowana [kW]  
wydajność dla materiału 
100 kg/m3 [Mg/h] 

 

wydajność dla materiału 
200 kg/m3 [Mg/h] 
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pojemność nadawy [m3]  
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Nazwa: Przenośnik  Oznaczenie na rysunku  
Producent:  
Typ:  
Funkcja:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
rozstaw osi [mm]  
szerokość taśmy [mm]  
kąt wzniosu [o]  
typ taśmy  
odporność na oleje i 
tłuszcze  

 

progi   
moc zainstalowana [kW]  
wysokość burt [mm]  
rewersyjny   
zakres regulacji prędkości 
przesuwu taśmy [m/s] 

 

Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Nazwa: Trybuna 

sortownicza 
Oznaczenie na rysunku  

Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
wymiary boksów [mm]  
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Nazwa: Kabina 

sortownicza 
Oznaczenie na rysunku  

Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
ilość zsypów [szt.]  
wymiary zsypów [mm]  
ilość stanowisk pracy 
[szt.] 

 

rodzaj ogrzewania  
moc zainstalowana [kW]  
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ilość wymian powietrza 
[razy/h] 

 

budowa ścian  
budowa podłogi  
wymiary drzwi [mm]  
wymiary okien [mm]  
instalacje w kabinie  
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Nazwa: Kontenery 
Producent:  
Typ:  
Liczba sztuk [szt.]  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
pojemność [m3]  
grubość podłogi [mm]  
grubość ścian [mm]  
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Nazwa: Ładowarka kołowa 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
masa całkowita [kg]  
pojemność łyżki [m3]  
maksymalna wysokość 
podnoszenia [mm] 

 

minimalny promień skrętu 
[mm] 

 

typ silnika  
moc silnika [kW]  
szybkozłącza do 
podłączania hydrauliki w 
przystawkach  

 

kabina klimatyzowana  
 

 

widły do palet   
hydrauliczne kleszcze 
boczne do balotów  
 

 

minimalne wyposażenie: 
(oświetlenie, oznakowanie, 
wyposażenie umożliwiające 
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poruszanie się po drogach 
publicznych, wycieraczka 
przedniej i tylnej szyby, 
apteczka, gaśnica, komplet 
narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, 
instalacja z transformatorem 
12V/11A do podłączenia 
radiotelefonów, radiotelefon 
MOTOROLA, olej silnikowy w 
ilości umożliwiającej 
eksploatację pojazdu, lampa 
ostrzegawcza na kabinie długa 
z napisem „MPO” (skrócona 
nazwa Zamawiającego), 
automatyczny sygnał 
dźwiękowy informujący o 
cofaniu)  
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
 
Nazwa: Samochód samozaładowczy do kontenerów 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
masa całkowita [kg]  
ilość osi  
typ silnika  
moc silnika [kW]  
producent i typ 
urządzenia hakowego 

 

norma emisji spalin 
EURO 4  

 

minimalne wyposażenie: 
(apteczka, gaśnica, komplet 
narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, 
klin pod koła, instalacja z 
transformatorem 12V/11A do 
podłączenia radiotelefonów, 
radiotelefon MOTOROLA, 
podnośnik hydrauliczny, 
przewód do pompowania kół, 
olej silnikowy w ilości 
umożliwiającej eksploatację 
pojazdu, koło zapasowe, 
lampa ostrzegawcza na 
kabinie długa z napisem 
„MPO” (skrócona nazwa 
Zamawiającego), 
automatyczny sygnał 
dźwiękowy informujący o 
cofaniu)  

 

Informacje dodatkowe:  
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Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Inne maszyny i urządzenia należy opisać według poniższego wzoru, 
wyszczególniając inne parametry techniczne je charakteryzujące: 
Nazwa:  Oznaczenie na rysunku  
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
moc zainstalowana [kW]  
........................................  
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Informacje dodatkowe: 
 
 
 
 
 
1.3. Budynek zaplecza socjalnego 
 
Koncepcję budynku zaplecza socjalnego zobrazowano na rysunku(ach) nr ................ 
 
Nazwa: Budynek zaplecza socjalnego 
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary w planie [m]  
powierzchnia użytkowa [m2]  
kubatura [m3]  
konstrukcja  
typ stolarki  
Informacje dodatkowe:  
 
Zestawienie pomieszczeń 
Pomieszczenie/funkcja Kondygnacja Powierzchnia Instalacje Wyposażenie 
     
     
 
1.4. Kompostownia odpadów organicznych 
 
Koncepcję zagospodarowania i zamaszynowienia hali zobrazowano na rysunku(ach) 
nr ............................ 
Koncepcję konstrukcyjno-budowlaną hali zobrazowano na rysunku(ach) nr ................ 
 
Nazwa: Hala kompostowni 
Producent:  
Typ:  
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Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [m]  
wysokość w świetle [m]  
powierzchnia użytkowa [m2]  
kubatura [m3]  
konstrukcja hali  
konstrukcja ścian  
typ dachu  
typ posadzki  
grubość posadzki [mm]  
powierzchnia okien [m2]  
system rynnowy  
drabina inspekcyjna   
zabezpieczenie 
piorunochronne  

 

Informacje dodatkowe:  
 
Zestawienie pomieszczeń hali kompostowni 
Pomieszczenie/funkcja Kondygnacja Powierzchnia Instalacje Wyposażenie 
     
     
 
Nazwa: Brama 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
konstrukcja  
świetliki   
automatyczny system 
otwierania i zamykania 
oraz awaryjnie ręczny 
system otwierania i 
zamykania  

 

uszczelki zewnętrzne na 
całym obwodzie, 
uszczelki dolne 
przypodłogowe, uszczelki 
ościeżnicy, uszczelnienie 
nadproża  

 

urządzenia 
zabezpieczające przed 
niekontrolowanym 
opadnięciem  

 

drzwi osobowe   
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
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Nazwa: Biofiltr 
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
konstrukcja ścian  
masa filtracyjna  
Informacje dodatkowe:  
Place technologiczne kompostowni odpadów organicznych 
Koncepcję placów technologicznych zobrazowano na rysunku(ach) nr ................ 
Powierzchnia placów [m2] ……….. 
Konstrukcja placów: 
 
 
 
 
 
Nazwa: Instalacja do kompostownia odpadów organicznych 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
liczba bioreaktorów [szt.]  
pojemność geometryczna 
komór bioreaktorów [m3] 

 

wyposażenie 
bioreaktorów (instalacje, 
systemy) 

 

długość fazy intensywnej 
kompostowania [dni] 

 

moc zainstalowana [kW]  
sterowanie instalacją  
Informacje dodatkowe:  
 
Nazwa: Rozdrabniarka 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
typ silnika  
moc silnika [kW]  
wydajność [m3/h]  
rozmiar gardzieli [mm]  
układ zrębkujący  
Informacje dodatkowe:  
 
Nazwa: Sito obrotowe przejezdne 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
typ silnika  
moc silnika [kW]  
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wydajność [Mg/h]  
wielkość oczek [mm]  
pojemność kosza 
zasypowego [m3] 

 

Informacje dodatkowe:  
 
Nazwa: Przerzucarka kompostu 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
typ silnika  
moc silnika [kW]  
wymiary pryzm: 
szerokość w podstawie 4 
m i wysokość 2 m  
 

 

możliwość nawilżania 
kompostu podczas 
przerzucania  

 

kabina ogrzewana i 
klimatyzowana  

 

Informacje dodatkowe:  
 
Nazwa: Termometr elektroniczny z sondą  
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
zakres temperatur [oC]  
długość sondy [mm]  
Informacje dodatkowe:  
 
Nazwa: Urządzenie do pomiaru wilgotności 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
  
Informacje dodatkowe:  
 
Inne maszyny i urządzenia należy opisać według poniższego wzoru, 
wyszczególniając inne parametry techniczne je charakteryzujące: 
Nazwa:  
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
moc zainstalowana [kW]  
........................................  
Informacje dodatkowe:  
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Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Informacje dodatkowe: 
 
 
 
 
 
1.5. Kompostownia odpadów zielonych 
 
Koncepcję konstrukcyjno-budowlaną wiaty zobrazowano na rysunku(ach) nr .............. 
 
Nazwa: Wiata przygotowania wsadu dla kompostowni odpadów 

zielonych, wiata doczyszczania i uszlachetniania 
kompostu z odpadów zielonych i organicznych, wiata 
demontażu mebli 

Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [m]  
wysokość w świetle [m]  
powierzchnia użytkowa 
[m2] 

 

kubatura [m3]  
konstrukcja   
konstrukcja ścian  
typ dachu  
typ posadzki  
grubość posadzki [mm]  
system rynnowy  
zabezpieczenie 
piorunochronne  

 

Informacje dodatkowe:  
 
Zestawienie pomieszczeń wiaty 
Pomieszczenie/funkcja Powierzchnia Instalacje Wyposażenie 
    
    
 
Place technologiczne kompostowni odpadów zielonych 
Koncepcję placów technologicznych zobrazowano na rysunku(ach) nr ................ 
Powierzchnia placów [m2] ……….. 
Konstrukcja placów: 
 
 
 
 
Informacje dodatkowe: 



 44 

 
 
 
 
 
1.6. Zakład przerobu odpadów budowlanych 
 
Koncepcję zagospodarowania zakładu zobrazowano na rysunku(ach) nr .................... 
 
Nazwa: Ładowarka kołowa 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
masa całkowita [kg]  
pojemność łyżki [m3]  
maksymalna wysokość 
podnoszenia [mm] 

 

minimalny promień skrętu 
[mm] 

 

typ silnika  
moc silnika [kW]  
szybkozłącza do 
podłączania hydrauliki w 
przystawkach  

 

kabina klimatyzowana  
 

 

wyposażenie chwytakowe 
(chwytak polipowy na 
wysięgniku 
przegubowym) 
pojemność [m3] 

 

minimalne wyposażenie: 
(oświetlenie, oznakowanie, 
wyposażenie umożliwiające 
poruszanie się po drogach 
publicznych, wycieraczka 
przedniej i tylnej szyby, 
apteczka, gaśnica, komplet 
narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, 
instalacja z transformatorem 
12V/11A do podłączenia 
radiotelefonów, radiotelefon 
MOTOROLA, olej silnikowy w 
ilości umożliwiającej 
eksploatację pojazdu, lampa 
ostrzegawcza na kabinie długa 
z napisem „MPO” (skrócona 
nazwa Zamawiającego), 
automatyczny sygnał 
dźwiękowy informujący o 
cofaniu)  
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Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Nazwa: Zespół maszyn krusząco-przesiewających 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wydajność [Mg/h]  
typ silnika  
moc silnika [kW]  
moc elektromagnesu 
[kW] 

 

rozstaw osi przenośników 
[mm] 

 

szerokość taśmy 
przenośników [mm] 

 

Informacje dodatkowe:  
 
Nazwa: Kontenery 
Producent:  
Typ:  
Liczba sztuk [szt.]  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
pojemność [m3]  
grubość podłogi [mm]  
grubość ścian [mm]  
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
Plac(e) technologiczne zakładu przerobu odpadów budowlanych 
Koncepcję placu(ów) technologicznych zobrazowano na rysunku(ach) nr ................ 
Powierzchnia placu(ów) [m2] ……….. 
Konstrukcja placu(ów): 
 
 
 
 
Informacje dodatkowe: 
 
 
 
 
 
1.7. Budynek garażowy i warsztatowy 
 
Koncepcję zagospodarowania hali zobrazowano na rysunku(ach) nr .......................... 
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Koncepcję konstrukcyjno-budowlaną hali zobrazowano na rysunku(ach) nr ................ 
 
Nazwa: Budynek garażowy i warsztatowy 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [m]  
wysokość w świetle [m]  
powierzchnia użytkowa [m2]  
kubatura [m3]  
konstrukcja hali  
konstrukcja ścian  
typ dachu  
typ posadzki  
grubość posadzki [mm]  
powierzchnia okiem [m2]  
system rynnowy  
drabina inspekcyjna   
zabezpieczenie 
piorunochronne  

 

Informacje dodatkowe:  
 
Zestawienie pomieszczeń budynku garażowego i warsztatowego 
Pomieszczenie/funkcja Kondygnacja Powierzchnia Instalacje Wyposażenie 
     
     
 
Nazwa: Brama 
Producent:  
Typ:  
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary [mm]  
konstrukcja  
świetliki   
automatyczny system 
otwierania i zamykania 
oraz awaryjnie ręczny 
system otwierania i 
zamykania  

 

uszczelki zewnętrzne na 
całym obwodzie, 
uszczelki dolne 
przypodłogowe, uszczelki 
ościeżnicy, uszczelnienie 
nadproża  

 

urządzenia 
zabezpieczające przed 
niekontrolowanym 
opadnięciem  
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drzwi osobowe   
Informacje dodatkowe:  
Powyższą tabelę należy wykorzystać w tylu egzemplarzach ile to konieczne dla 
przedstawienia Propozycji Wykonawcy. 
 
1.8. Portiernia 
 
Koncepcję portierni zobrazowano na rysunku(ach) nr ................ 
 
Nazwa: Portiernia 
Parametry techniczne: Oferta Wykonawcy: 
wymiary w planie [m]  
powierzchnia użytkowa [m2]  
kubatura [m3]  
konstrukcja  
typ stolarki  
Informacje dodatkowe:  
 
Zestawienie pomieszczeń portierni 
Pomieszczenie/funkcja Powierzchnia Instalacje Wyposażenie 
    
    
 
1.9. Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych i magazyn odpadów 
niebezpiecznych 
 
Wyposażenie magazynu odpadów niebezpiecznych: 
 
 
 
 
Wyposażenie zakładu demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych: 
 
 
 
 
Informacje dodatkowe: 
 
 
 
 
 
1.10. Infrastruktura zakładu 
 
Przyłącza i sieci wodociągowe i kanalizacyjne: 
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Przyłącza i sieci energetyczne oraz oświetlenie terenu: 
 
 
 
 
Sieci teletechniczne: 
 
 
 
 
Ogrodzenie terenu: 
 
 
 
 
Zieleń ochronna i dekoracyjna: 
 
 
 
 
Place i drogi 
 
 
 
 
Informacje dodatkowe: 
 
 
 
 
 
2. Koncepcja programowo-przestrzenna 
 
2.1. Część opisowa 
2.2. Rysunek (ki) w skali 1:1000 
 
3. Zestawienie mocy zainstalowanej 
 

Maszyna, urządzenie lub pomieszczenie Moc zainstalowana 
  
  
Razem (wielkość musi być zgodna z załącznikiem nr 1)  
 
4. Wykaz rysunków 
 
Lp. Treść Numer/oznaczenie 
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5. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto 
EUR 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
ukończenia 

1 Dokumentacja projektowa, 
uzyskanie pozwolenia na budowę 

   

2 Przygotowanie realizacji robót 
(koszty organizacji i eksploatacji 
zaplecza Wykonawcy, tablica 
informacyjna i pamiątkowa, 
gwarancje, obsługa geodezyjna) 

   

3 Niwelacja terenu wraz z wycinką 
drzew 

   

4 Niecka składowiska odpadów z 
systemem odgazowania i drenażu 

   

5 Drogi na terenie składowiska    
6 Wyposażenie technologiczne – 

kontenerowa stacja odzysku 
biogazu 

   

7 Hala sortowni odpadów z robotami 
instalacyjnymi 

   

8 Wyposażenie technologiczne 
sortowni odpadów 

   

9 Wyposażenie ruchome sortowni 
odpadów 

   

10 Zaplecze socjalne z wyposażeniem    
11 Hala kompostowni odpadów 

organicznych z wiatą i biofiltrem, z 
robotami instalacyjnymi 

   

12 Stacjonarne wyposażenie 
technologiczne kompostowni 

   

13 Wyposażenie ruchome 
kompostowni 

   

14 Place technologiczne kompostowni    
15 Wyposażenie technologiczne 

kompostowni odpadów zielonych 
   

16 Wiata przygotowania wsadu dla 
kompostowni odpadów zielonych, 
wiata doczyszczania i 
uszlachetniania kompostu z 
odpadów zielonych i organicznych, 
wiata demontażu mebli, wraz z 
robotami instalacyjnymi 

   

17 Modernizacja pomieszczeń i 
wyposażenie dla zakładu 
demontażu odpadów 
wielkogabarytowych oraz magazynu 
odpadów niebezpiecznych (teren B) 

   

18 Plac przerobu odpadów 
budowlanych i mur oporowy 
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19 Wyposażenie technologiczne i 
sprzęt ruchomy zakładu przerobu 
odpadów budowlanych  

   

20 Budynek garażowy i warsztatowy z 
robotami instalacyjnymi i 
wyposażeniem 

   

21 Budynek portierni z robotami 
instalacyjnymi i wyposażeniem 

   

22 Sieć doprowadzająca wodę i 
odprowadzająca ścieki z terenu 
zakładu (przyłącza) 

   

23 Podczyszczalnia ścieków    
24 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

na terenie zakładu 
   

25 Sieci elektryczne na terenie 
zakładu wraz z oświetleniem 
terenu, sieci teletechniczne 

   

26 Stacja transformatorowa    
27 Sieć zasilająca zakład w energię 

elektryczną (przyłącze) 
   

28 Drogi wewnętrzne, droga 
dojazdowa i place (poza 
technologicznymi) 

   

29 Ogrodzenie terenu    
30 Chodniki, zieleń ochronna i 

dekoracyjna 
   

31 Dokumentacja powykonawcza (w 
tym dokumentacja geodezyjna), 
instrukcje bhp i ppoż, instrukcja 
rozruchu, instrukcja eksploatacji, 
badania stanowiskowe, uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie i 
pozwolenia zintegrowanego, próby 
końcowe i eksploatacyjne, 
szkolenia 

   

 
6. Propozycja Planu Płatności 
 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto 
EUR 

Data 
płatności 

1 Dokumentacja projektowa, uzyskanie 
pozwolenia na budowę 

  

2 Niecka składowiska odpadów z systemem 
odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 10% 
zaawansowania finansowego 

  

3 Niecka składowiska odpadów z systemem 
odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 20% 
zaawansowania finansowego 

  

4 Niecka składowiska odpadów z systemem 
odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 30% 
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zaawansowania finansowego 
5 Niecka składowiska odpadów z systemem 

odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 40% 
zaawansowania finansowego 

  

6 Niecka składowiska odpadów z systemem 
odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 50% 
zaawansowania finansowego 

  

7 Niecka składowiska odpadów z systemem 
odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 60% 
zaawansowania finansowego 

  

8 Niecka składowiska odpadów z systemem 
odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 70% 
zaawansowania finansowego 

  

9 Niecka składowiska odpadów z systemem 
odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 80% 
zaawansowania finansowego 

  

10 Niecka składowiska odpadów z systemem 
odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 90% 
zaawansowania finansowego 

  

11 Niecka składowiska odpadów z systemem 
odgazowania i drenażu – po osiągnięciu 100% 
zaawansowania finansowego 

  

12 Drogi na terenie składowiska   
13 Wyposażenie technologiczne – kontenerowa 

stacja odzysku biogazu 
  

14 Hala sortowni odpadów z robotami 
instalacyjnymi 

  

15 Wyposażenie technologiczne sortowni odpadów   
16 Wyposażenie ruchome sortowni odpadów   
17 Zaplecze socjalne z wyposażeniem   
18 Hala kompostowni odpadów organicznych z 

wiatą i biofiltrem, z robotami instalacyjnymi 
  

19 Stacjonarne wyposażenie technologiczne 
kompostowni 

  

20 Wyposażenie ruchome kompostowni   
21 Place technologiczne kompostowni   
22 Wyposażenie technologiczne kompostowni 

odpadów zielonych 
  

23 Wiata przygotowania wsadu dla kompostowni 
odpadów zielonych, wiata doczyszczania i 
uszlachetniania kompostu z odpadów zielonych i 
organicznych, wiata demontażu mebli, wraz z 
robotami instalacyjnymi 

  

24 Modernizacja pomieszczeń i wyposażenie dla 
zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych 
oraz magazynu odpadów niebezpiecznych (teren B) 

  

25 Plac przerobu odpadów budowlanych i mur 
oporowy 

  

26 Wyposażenie technologiczne i sprzęt ruchomy   
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zakładu przerobu odpadów budowlanych 
27 Budynek garażowy i warsztatowy z robotami 

instalacyjnymi i wyposażeniem 
  

28 Budynek portierni z robotami instalacyjnymi i 
wyposażeniem 

  

29 Sieć doprowadzająca wodę i odprowadzająca 
ścieki z terenu zakładu (przyłącza) 

  

30 Podczyszczalnia ścieków   
31 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie 

zakładu 
  

32 Sieci elektryczne na terenie zakładu wraz z 
oświetleniem terenu, sieci teletechniczne 

  

33 Stacja transformatorowa   
34 Sieć zasilająca zakład w energię elektryczną 

(przyłącze) 
  

35 Drogi wewnętrzne, droga dojazdowa i place 
(poza technologicznymi) 

  

36 Ogrodzenie terenu   
37 Chodniki, zieleń ochronna i dekoracyjna   
38 Dokumentacja powykonawcza (w tym 

dokumentacja geodezyjna), instrukcje bhp i 
ppoż, instrukcja rozruchu, instrukcja eksploatacji, 
badania stanowiskowe, uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie i pozwolenia zintegrowanego, próby 
końcowe i eksploatacyjne, szkolenia 

  

 
 
7. Wykaz gwarancji 
 
7.1. Warunki gwarancji i serwisu: 

a) Wszystkie maszyny i urządzenia będą fabrycznie nowe, spełniające polskie normy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a w przypadku maszyn i pojazdów 
poruszających się po drogach publicznych posiadające polskie świadectwa 
homologacji. 

b) Wykonawca udzieli gwarancji w wymiarze minimum 12 miesięcy na pojazdy,  
maszyny i urządzenia licząc od momentu dostarczenia jednostek Zamawiającemu, 

c) Wykonawca udzieli gwarancji w wymiarze minimum 24 miesięcy na układ napędowy 
pojazdów i maszyn licząc od momentu przekazania Zamawiającemu, 

d) Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, instalacje w wymiarze minimum 
5 lat. 

e) Maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu 
serwisanta wyniesie 12h roboczych, 

f) Wykonawca udostępni mobilne środki zastępcze (o zbliżonych charakterystykach do 
przedmiotu zamówienia) w przypadku poważnych awarii powodujących przestój 
dłuższy niż 3 dni robocze lub zapłaci za wynajem przez Zamawiającego środków 
zastępczych 

g) Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe (obejmujące również koszty 
dojazdu serwisanta) w okresie trwania gwarancji dokonywane w siedzibie 
Zamawiającego. 
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h) Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe (obejmujące również koszty 
dojazdu serwisanta) podwozia pojazdu w okresie jego gwarancji, układu napędowego 
w okresie jego gwarancji w siedzibie Zamawiającego lub we wskazanym 
autoryzowanym punkcie serwisowym. 

i) Wykonawca wskaże najbliższy autoryzowany punkt serwisowy podwozia pojazdu 
położony na terenie województwa kujawsko-pomorskiego czynny w dniach od 
poniedziałku do piątku minimum do godz. 22.00, a w sobotę minimum do godz. 
14.00. 

j) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 
 
7.2. Gwarancje technologiczne 
 
W stosunku do sprawności technologicznej instalacji udziela się następujących gwarancji 
jakościowych: 
 

A. Wydajność podstawowych linii technologicznej po stronie dostarczanych odpadów. 

Wydajność   
L.p. 

 
Wyszczególnienie instalacji Średnia roczna  

w I etapie 
Mg/rok 

Maksymalna 
dobowa      
Mg/d 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 

Składowisko odpadów 
Sortownia odpadów 
Kompostownia odpadów organicznych 
Kompostownia odpadów zielonych 
Zakład demontażu odpadów 
wielkogabarytowych (łącznie) 
Zakład przerobu odpadów budowlanych 

61 534 
20 603 
4 975 
1 170 
2 680 

 
4 207 

310 
109 

22,8*) 

17,0 
15,5 

 
25,2 

*) Przy pracy dwuzmianowej. 
B. Kompost uzyskany z odpadów zielonych spełnia wymagania kompostu dla celów 

rolniczych zawarte w ustawie z 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 
89, poz. 991) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 
października 2004 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i 
nawożeniu (Dz.U. Nr 236, poz. 2369). 

C. 40 % kompostu uzyskanego z odpadów organicznych spełnia wymagania zawarte 
w ustawie z 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 89, poz. 991) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 
236, poz. 2369). 

D. Ilość pozyskanego kompostu o wilgotności handlowej (30 – 35 %) wynosi nie mniej 
niż 50 % masy odpadów organicznych i zielonych kierowanej do kompostowania. 

E. Efektywność sortowni odpadów zapewnia wydzielenie odpadów o charakterze 
surowców wtórnych z podziałem na podstawowe frakcje na poziomie 80 % masy 
odpadów surowcowych i odpadów suchych kierowanych na linię sortowniczą. 

 
7.3 Przeglądy i usługi serwisowe 
 
Sprzęt i wyposażenie Zakładu dostarczone przez Wykonawcę będzie nowe, bez wad i będzie 
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posiadać odpowiednie gwarancje producentów. 
W stosunku do technicznej jakości instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na ich 
bezawaryjne działanie przez okres 2 lat.  
W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresową kontrolę oraz bezpłatną naprawę 
dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawę części zamiennych niezbędnych do dokonania 
napraw. 
Uszkodzenia instalacji powstałe z winy Zamawiającego zostaną usunięte przez Wykonawcę 
na koszt Zamawiającego. 
Naprawa instalacji winna być rozpoczęta w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby 
przez Zamawiającego, niezależnie od tego na czyj koszt naprawa będzie wykonana.  
Wykonawca zapewnia dostawę części zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 
10 lat od daty rozpoczęcia użytkowania Zakładu. 
 
Wskazany najbliższy autoryzowany punkt serwisowy podwozia pojazdu położony na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego: 
nazwa........…………………………………………………………………………………….. 
adres……………………………………………………………………………………………. 
telefon………………………………………………………………………………………….. 
faks……………………………………………………………………………………………... 
godziny pracy serwisu………………………………………………………………………... 
godziny pracy magazynu…………………………………………………………………….. 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 3 – Wzór Wykazu cen  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GO/ZP-16-1/06 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

 
Lp. Wyszczególnienie Cena ryczałtowa 

netto [EUR] 
1 Dokumentacja projektowa, uzyskanie pozwolenia na 

budowę 
 

2 Przygotowanie realizacji robót (koszty organizacji i 
eksploatacji zaplecza Wykonawcy, tablica informacyjna i 
pamiątkowa, gwarancje, obsługa geodezyjna) 

 

3 Niwelacja terenu wraz z wycinką drzew  
4 Niecka składowiska odpadów z systemem odgazowania i 

drenażu 
 

5 Drogi na terenie składowiska  
6 Wyposażenie technologiczne – kontenerowa stacja odzysku 

biogazu 
 

7 Hala sortowni odpadów z robotami instalacyjnymi  
8 Wyposażenie technologiczne sortowni odpadów  
9 Wyposażenie ruchome sortowni odpadów  
10 Zaplecze socjalne z wyposażeniem  
11 Hala kompostowni odpadów organicznych z wiatą i 

biofiltrem, z robotami instalacyjnymi 
 

12 Stacjonarne wyposażenie technologiczne kompostowni  
13 Wyposażenie ruchome kompostowni  
14 Place technologiczne kompostowni  
15 Wyposażenie technologiczne kompostowni odpadów 

zielonych 
 

16 Wiata przygotowania wsadu dla kompostowni odpadów 
zielonych, wiata doczyszczania i uszlachetniania kompostu 
z odpadów zielonych i organicznych, wiata demontażu 
mebli, wraz z robotami instalacyjnymi 

 

17 Modernizacja pomieszczeń i wyposażenie dla zakładu 
demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz magazynu 
odpadów niebezpiecznych (teren B) 

 

18 Plac przerobu odpadów budowlanych i mur oporowy  
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19 Wyposażenie technologiczne i sprzęt ruchomy zakładu 
przerobu odpadów budowlanych 

 

20 Budynek garażowy i warsztatowy z robotami 
instalacyjnymi i wyposażeniem 

 

21 Budynek portierni z robotami instalacyjnymi i 
wyposażeniem 

 

22 Sieć doprowadzająca wodę i odprowadzająca ścieki z 
terenu zakładu (przyłącze) 

 

23 Podczyszczalnia ścieków  
24 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie zakładu  
25 Sieci elektryczne na terenie zakładu wraz z 

oświetleniem terenu, sieci teletechniczne 
 

26 Stacja transformatorowa  
27 Sieć zasilająca zakład w energię elektryczną 

(przyłącze) 
 

28 Drogi wewnętrzne, droga dojazdowa i place (poza 
technologicznymi) 

 

29 Ogrodzenie terenu  
30 Chodniki, zieleń ochronna i dekoracyjna  
31 Dokumentacja powykonawcza (w tym dokumentacja 

geodezyjna), instrukcje bhp i ppoż, instrukcja rozruchu, 
instrukcja eksploatacji, badania stanowiskowe, 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i pozwolenia 
zintegrowanego, próby końcowe i eksploatacyjne, 
szkolenia  

 

Razem cena netto  
Podatek VAT  
Cena brutto  

 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 5 - wzór wykazu wykonanych usług projektowych.  
  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GO/ZP-16-1/06 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG PROJEKTOWYCH 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
 
wykonałem(wykonaliśmy) następujące usługi: 
 

Data wykonania L.p. Nazwa 
usługi 

Wartość  
w PLN  

Przedmiot usługi  

początek 
(data) 

zakończenie 
(data)  

Odbiorca  
(nazwa, 
adres, nr 

telefonu do 
kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy5  

Uwagi 

1.         
2.         
3.         

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie 
wskazanych w tabeli powyżej usług. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego 
wykonania danej usługi skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej usługi. 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 

      
      

 

                                                 
5 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.    
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Załącznik nr 10 
ZAŁĄCZNIK DO OFERTY 

NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI) 

NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA 
Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji 

projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 
Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” 

GO/ZP-16-1/06 
Numer referencyjny ogłoszenia o przetargu:  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: <....................... > 

(Uwaga: Oferenci są proszeni o wypełnienie pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty) 

 

Klauzule Warunków 
Ogólnych Kontraktu 

lub Warunków 
Szczególnych 

 

Nazwa i adres Zamawiającego  1.1.2.2 & 1.3 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 

Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.2.3 & 1.3 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

Nazwa i adres Inżyniera 1.1.2.4 & 1.3 
Nazwa i adres Inżyniera zostaną podane 
przez Zamawiającego przed 
podpisaniem Kontraktu 

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3  
maksymalnie do 30.06.2009 
 

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 365 dni od daty wydania Świadectwa 
Przejęcia dla całości Robót 

Elektroniczny system 
przekazywania danych 1.3 

Telefaks oraz E–mail 
Telefaks i E-mail winien być 
potwierdzony na piśmie 

Prawo rządzące Kontraktem  1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

Język Kontraktu 1.4 Język polski 

Język porozumiewania się 1.4 Język polski 
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Kwota zabezpieczenia 
należytego wykonania 
Kontraktu 

4.2 
5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
(włącznie z VAT) określonej w Akcie 
Umowy 

Okres na powiadomienie o 
wszelkich błędach lub innych 
wadach znalezionych w 
Wymaganiach Zamawiającego  

5.1 28 dni od Daty Rozpoczęcia 

Normalne godziny pracy 6.5 6.00 – 22.00 

Kara umowna za zwłokę  8.7  
0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
netto określonej w Akcie Umowy za 
każdy dzień opóźnienia płatne w EUR 

Maksymalna kwota kar za 
zwłokę  8.7 10% Ceny Kontraktowej  

Stopa procentowa dla 
rzeczywistych kwot do 
wyliczenia kwoty narzutu i 
zysku 

13.5(b)(ii) 2% 

   

Minimalna kwota Przejściowego 
Świadectwa Płatności 14.6 100 000 EUR 

 

Waluta płatności 14.15 EURO 

Okresy na przedłożenie: 
- dowodów ubezpieczenia 
- stosownych polis  

18.1(a)(b) przed Datą Rozpoczęcia 

Minimalna kwota ubezpieczenia 
od roszczeń osób trzecich  18.3 

50000 EUR za wypadek niezależnie od 
ilości zdarzeń  
 

Kwota ubezpieczenia 
projektowania 18.5 .......................... PLN 

Data wyznaczenia Komisji 
Rozjemczej 20.2 

W ciągu 42 dni po tym, kiedy jedna ze 
Stron da drugiej Stronie powiadomienie 
o swoim zamiarze wniesienia jakiegoś 
sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z 
klauzulą 20.4. 

Liczba członków Komisji 
Rozjemczej 20.2 1 (jeden) 
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Członkowie Komisji Rozjemczej 
(jeśli nieustaleni) wyznaczeni 
przez 

20.3 

Prezes SIDIR (Stowarzyszenia 
Inżynierów Doradców i 
Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej 
Organizacji Członkowskiej FIDIC (00-710 
Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7) lub 
osoba wskazana przez Prezesa  
 

Podpis:............................................................................................................................. 

występujący w charakterze:................................................................................................. 

należycie upoważniony do podpisania Oferty w imieniu i na rzecz: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
Data: ............................... 
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Załącznik nr 8 - wzór wykazu wykonanych dostaw.  
  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GO/ZP-16-1/06 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
 
wykonałem(wykonaliśmy) następujące dostawy: 
 

Data wykonania L.p. Nazwa 
dostawy 

Wartość  
w PLN  

Przedmiot 
dostawy  

początek 
(data) 

zakończenie 
(data)  

Odbiorca  
(nazwa, 
adres, nr 

telefonu do 
kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy6  

Uwagi 

1.         
2.         
3.         

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie 
wskazanych w tabeli powyżej dostaw. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego 
wykonania danej dostawy skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej dostawy. 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 

      
      

 

                                                 
6 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.    
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Załącznik nr 9 – wzór informacji dotyczącej przeciętnej liczby zatrudnianych 
pracowników.  

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GO/ZP-16-1/06 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
Polska 
 
WYKONAWCA: 
 
(nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza informacja)  
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

w okresie ostatnich 3 lat przeciętnie zatrudniałem następującą liczbę pracowników:  
 
 
l.p. Rok Liczba zatrudnianych pracowników 
1)  rok ostatni - 2  
2)  rok ostatni - 1  
3)  rok ostatni  
 *Uwaga: 
W przypadku gdy okres działalności jest krótszy Wykonawca wskazuje ten okres. 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 11 - wzór CV.  
  
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GO/ZP-16-1/06 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

CURRICULUM VITAE 
 
Rola proponowana w projekcie:………………………………………………………… 
 
1. Nazwisko: 
2. Imiona: 
3. Data urodzenia: 
4. Narodowość: 
5. Wykształcenie: 
 
Instytucja (data od – data do) Uzyskane stopnie i dyplomy 
  
 
6. Członkostwo w organizacjach zawodowych: 
7. Inne umiejętności: 
8. Obecne stanowisko: 
9. Kluczowe kwalifikacje: 
10. Doświadczenie zawodowe: 
 

Data od – data do Miejsce Przedsiębiorstwo Stanowisko Opis 
     
 
11. Informacje dodatkowe: 
 
 
PODPIS: 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów)  

Miejscowość  
i  data 

      
      

 
 



Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY 
 

Znak: GO/ZP-16-1/06 
 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami 
komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych” 
CPV: 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 45222110-3 Składowiska odpadów, 45253800-3 Zakłady 
kompostowania, 45213251-7 Zakłady, 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

ZAMAWIAJĄCY 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA 

Spółka z o. o. 
87-100 TORUŃ 

UL. GRUDZIĄDZKA 159 
NIP 879-016-92-80 REGON 870525973 KRS 0000151221 

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
 
NAZWA:  ...................................................................................................................................................................................... 
 
SIEDZIBA........................................................................ul. ......................................................................... 
 
NR TELEFONU ................................................................  NR FAKS ...................................................................................... 
 
NIP .................................  REGON ................................................. KRS ......................................... 
 
 
CENA OFERTY NETTO – [EURO] 

- cyfrowo: 
- słownie: 

 
 

% PODATKU VAT 
 
     WARTOŚĆ PODATKU VAT – [EURO] 

- cyfrowo: 
- słownie: 

.......................................................................................... 

......................................................................................... 
 

CENA OFERTY BRUTTO – [EURO] 
- cyfrowo: 
- słownie: 

 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

 
  

 
Podpis WYKONAWCY 
 
Data złożenia oferty: 

strona 1 



Znak: GO/ZP-16-1/06 
 
 
Całkowita moc zainstalowana dla przedmiotu zamówienia - Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wykonanego zgodnie z moją ofertą 
wynosi: ................. kW. 
 
2) Oświadczam, że: 
 

- zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej 
zastrzeżeń, 

- uważam się za związanego ofertą przez okres …….. dni wskazany w SIWZ, 
- zapoznałem się z treścią umowy i nie wnoszę do niej zastrzeżeń i zobowiązuję się do 

zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w przypadku gdyby uznano moją 
ofertę za najkorzystniejszą, 

- gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  

- składam niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]1, 

-  nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenie niniejszego zamówienia, 

- [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 
/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]2:  

l.p. Nazwa części zamówienia  Nazwa podwykonawcy 

a)   

b)   

 
........................... dnia ...................................... 

................................................................... 

[pieczęć i podpis Wykonawcy ] 

Załącznikami do niniejszego formularza cenowego stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................................... 
6. ........................................................................................................................................... 
7. ........................................................................................................................................... 
8. ........................................................................................................................................... 
9. ........................................................................................................................................... 

     10.  .......................................................................................................................................... 
strona 2 

                                                 
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

ubiegającego się o wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego w sprawie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych 
Znak:  GO/ZP –16-1/06      

 

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach 
realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 
„Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” 
 
Ja, niżej podpisany............................................................................................................................ 

[imię i nazwisko] 
 
jako upoważniony do reprezentowania dostawcy/firmy............................................................................. 
 
...................................................................................................................................................... 

[nazwa firmy] 

 

 

 

oświadczam, że: 

 

1. posiadam niezbędne uprawnienia do wykonywania działalności, 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 

art. 24. ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

........................................................................................ 
[podpis] 

 
 

............................,dnia................................................. 
 
 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 12 

 

OŚWIADCZENIE 
NA PODSTAWIE ART. 8 UST. 3 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

ZNAK: GO/ZP-16-1/06 

 

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji 
projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” 
 

Ja, niżej podpisany...................................................................................................................... 
[imię i nazwisko] 

 
jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy ................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 

[nazwa firmy] 
Oświadczam, że: 

informacje zawarte w ofercie (wyspecyfikowane poniżej), stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p. zm.), 
nie mogą być udostępnione osobom trzecim*/ innym uczestnikom postępowania i winny 

być przechowywane przez okres 4 lat w sposób gwarantujący ich poufność. 

 

 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 

4. ......................................................................................................................................... 
 

.............................................. 
[podpis i pieczątka imienna] 

 

....................................., dnia...................................... 
* niepotrzebne skreślić 

* powyżej należy wypisać nazwy dokumentów poufnych zamieszczonych w ofercie, o ile takie wykonawca chce przedłożyć, 

* dokumenty poufne i inne materiały reklamowe nie wymagane, a dołączone do oferty należy umieścić w ofercie jako oddzielny 
rozdział.  
* wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 tj.: cena oferty, termin wykonania zamówienia, warunki 
gwarancji i serwisu, warunki płatności, 

* zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie odrzuceniem 
oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

* oświadczenie nie jest obowiązkowe 



Tom 2 – Kontrakt  1 

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w 
Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” GO/ZP-16-1/06 

Tom 2 

KONTRAKT -  
Wzór umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

Rozdział 1 AKT UMOWY  
Rozdział 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 
Rozdział 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA 

KONTRAKTU 
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Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w 
Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” GO/ZP-16-1/06 

TOM 2 
ROZDZIAŁ 1 

FORMULARZ AKTU UMOWY 
ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 

SPÓJNOŚCI)  

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
w ramach realizacji projektu 

Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 
2004/PL/16/C/PE/023 

Zadanie Nr 1  
„Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” 

GO/ZP-16-1/06 

KONTRAKT NR: ..........................  
Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: 
............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
adres: ............................................................................................................................................................. 
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez: 
............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
a 
............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
adres: ............................................................................................................................................................ 
(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez: 
............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako:  Rozbudowa Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami 
komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych”, zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy na 
zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w 
trybie przetargu nieograniczonego; 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie samo znaczenie, jakie przypisano im w 
Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2.  Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego 
Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 
(a) niniejszy Akt Umowy; 
(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Część II); 
(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Część I); 
(d) Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 
(e) Propozycja Wykonawcy; 
(f) Wykaz Cen; 
(g) Formularz Oferty i Załącznik do Oferty; oraz 
(h) inne dokumenty będące częścią Kontraktu: 



Tom 2 – Kontrakt, Rozdział 1 - Formularz Aktu Umowy  3 

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w 
Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” GO/ZP-16-1/06 

 (h1) Wykaz osób wykonujących niniejsze zamówienie 

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć w nich wszelkie 
wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia w nich wad 
przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę 
ryczałtową:  

– Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (włącznie z VAT): 

....................................................................................... EURO 

(słownie: ........................................................................................................................... EURO) 

w tym VAT: .......................................................................................EURO 

(słownie ............................................................................... EURO ) 

 

5. Zapłaty kwot bez podatku VAT będą dokonywane w EURO  na konto bankowe Wykonawcy: 
 ................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................(nazwa banku, pełny numer konta) 
 

 Zapłaty kwot podatku VAT, jeżeli będą Wykonawcy należne, będą dokonywane w PLN  na konto 
bankowe Wykonawcy: 
................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................(nazwa banku, pełny numer konta) 
 

6.  Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

7.  Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt 
wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 
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Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w 
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Podpisano i opatrzono pieczęcią  

........................................................................ 

 ........................................................................  

........................................................................ 
[podpisy osób upoważnionych] 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

 

 

 

 

[pieczęć Zamawiającego] 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

............................................................................ 

............................................................................ 

........................................................................ 
[podpisy osób upoważnionych] 

............................................................................ 

....................................................................... 

............................................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

W charakterze 

............................................................................. 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

 .............................................................................. 

............................................................................. 

[pieczęć Wykonawcy] 
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TOM 2 

ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 
opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, 
Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostępne pod adresem:  

SIDIR 
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7  
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl. 

Warunki Kontraktu składają się z Części I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I 
BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i 
budowlanych projektowanych przez Wykonawcę oraz z Części II – "Warunki 
Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTU DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, 
podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.  
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TOM 2 

ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe 
klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące 
o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z 
numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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Część II – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
Spis Klauzul 

 

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 9 
1.1 DEFINICJE............................................................................................................................................. 9 
1.2 INTERPRETACJA.................................................................................................................................. 11 
1.3 PRZEPŁYW INFORMACJI....................................................................................................................... 11 
1.4 PRAWO I JĘZYK................................................................................................................................... 11 
1.5 PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW ......................................................................................................... 11 
1.6 AKT UMOWY ....................................................................................................................................... 11 
1.7 CESJE ................................................................................................................................................ 11 
1.8 PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW ............................................................................. 11 
1.12 POUFNE SZCZEGÓŁY ........................................................................................................................... 11 
1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ......................................................................................................... 12 

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJĄCY 12 
2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE I ZATWIERDZENIA ............................................................................................ 12 

KLAUZULA 3 INŻYNIER 12 
3.1 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INŻYNIERA................................................................................................. 12 

KLAUZULA 4 WYKONAWCA 12 
4.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ................................................................................................ 12 
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4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY .......................................................................................................... 13 
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4.9 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI ........................................................................................................................ 14 
4.10 DANE O TERENIE BUDOWY .................................................................................................................. 14 
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4.20  SPRZĘT ZAMAWIAJĄCEGO I PRZEDMIOTY UDOSTĘPNIONE BEZPŁATNIE .................................................. 15 
4.21  RAPORTY O POSTĘPIE ........................................................................................................................ 15 
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4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI .......................................................................... 16 
4.27 ISTNIEJĄCE INSTALACJE ...................................................................................................................... 16 

KLAUZULA 5 PROJEKTOWANIE 16 
5.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA PROJEKTOWE ................................................................................................ 16 
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KLAUZULA 6 KADRA I ROBOTNICY 17 
6.2 STAWKI WYNAGRODZEŃ I WARUNKI ZATRUDNIENIA ............................................................................... 17 
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6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY ................................................................................................ 17 

KLAUZULA 8  ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 17 
8.1 ROZPOCZĘCIE ROBÓT ......................................................................................................................... 17 
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8.3 PROGRAM........................................................................................................................................... 18 
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10.1 PRZEJĘCIE ROBÓT.............................................................................................................................. 18 

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 18 
KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY 19 
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KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA 19 
14.1 CENA KONTRAKTOWA......................................................................................................................... 19 
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 CZĘŚĆ II – WARUNKI SZCZEGÓLNE 
Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i 
Wykonawcy). 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i 
Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu 
podanym w Warunkach Ogólnych. 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 
1.1 Definicje 
1.1.1 Kontrakt 
Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Część opisowa programu 

funkcjonalno-użytkowego, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty 
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin 
„Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.1.1.3 ”List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w 
Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić 
określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w tych 
Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 

Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie ”Oferta” 
należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w 
niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”.  

Klauzulę 1.1.1.5 uzupełnia się następująco: 
 Wymagania Zamawiającego stanowią część Programu funkcjonalno-użytkowego 

zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje 
określenie „Wymagania Zamawiającego” należy je zastąpić określeniem „Program 
funkcjonalno użytkowy” 

 
Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył 

wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie 
”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do 
”Dokumentów Ofertowych” w  niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Oferty”. 

Klauzulę 1.1.1.10 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.1.10 ”Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytułowany, przygotowany przez 

Zamawiającego i wypełniony przez Wykonawcę, zawarty w Wykazach.  
Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.1.11 ”Program funkcjonalno-użytkowy” oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do 

Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane 
zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno użytkowy zawiera Wymagania 
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Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania 
Zamawiającego” należy zastąpić je określeniem „Program funkcjonalno-użytkowy” i 
wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do 
„Programu funkcjonalno-użytkowego”. 

1.1.1.12 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 
postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z 
Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 
Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i 
Wykonawcę. Żadna Zmiana do Kontraktu nie może być podpisana później niż 45 dni przed 
upływem Czasu na Ukończenie Robót. 
 

1.1.2  Strony i Osoby 
1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie 

Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 
1.1.2.4 ”Inżynier” - równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu.  

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również 
występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

 
1.1.4 Pieniądze i płatności 
1.1.4.6  ”Waluta obca” na końcu tej Definicji dodaje się słowa „i jest to Euro”. 
1.1.4.11  ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.4.13  ”Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających z 
zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 

1.1.4.14  ”Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o klauzulę 
13. 

 
1.1.6 Inne Definicje 
1.1.6.1. Na końcu definicji dodaje się: ,w tym Projekt Budowlany 
Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, 

gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 
Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
Wprowadza się następujące Definicje: 
1.1.6.10. ”Prawo Budowlane”  oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 

zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą  
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania 
pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133). 

1.1.6.12 ”Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy.  
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1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z 
późniejszymi zmianami). 

1.2 Interpretacja 
Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:  
  W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” 

wymagają, aby ten zysk wynosił jedną pięćdziesiątą (2%) tego Kosztu.  

1.3 Przepływ informacji 
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 
Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 
  przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo 

potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; 
 

1.4 Prawo i język 
Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski. Polska wersja językowa Kontraktu jest nadrzędna. 
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 
Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastępuje 
następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w 
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak 
dokumenty, które modyfikują. 

1.6 Akt Umowy 
Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że 
wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń 
przez Zamawiającemu zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

1.7 Cesje 
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią.  

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów  
Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje się: 

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z 
klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].  

1.12 Poufne szczegóły 
Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały 
okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala 
Prawo Kraju.  



Tom 2 – Kontrakt, Rozdział 3 - Warunki Szczególne Kontraktu 12 

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w 
Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” GO/ZP-16-1/06 

1.14 Solidarna odpowiedzialność   
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  
Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem 
łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób. 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 
(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, 

będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od 
Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, 
razem i każdego z osobna.  

Klauzula 2 Zamawiający 
2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”.  

Klauzula 3 Inżynier 
3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco: 

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy 
czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 
(a) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 
(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 
(c) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy] 
(d) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 
(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 
(f) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 
(g) klauzula 13 [Zmiany i korekty] 
(h) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 
Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 
Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub 
sąsiadującą nieruchomość może on bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego 
obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu polecić Wykonawcy wykonać każdą 
taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. 
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego 
takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i 
korekty] będzie miała zastosowanie, chyba że potrzeba pilnego wykonania.  

Klauzula 4 Wykonawca 
4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością i pilnością”. 
Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt Budowlany, projekt 
wykonawczy oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z 
Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inżyniera i Zamawiającego, 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego Pozwolenie na Budowę, a następnie 
natychmiast przystąpi do wykonania Robót  

4.2 Zabezpieczenie wykonania 
W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany: 
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Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się . 
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: Zamawiający zwróci 
Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:  Zamawiający pozostawi na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 
30% wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w poprzednim zdaniu jest zwracana nie 
później niż w 15 dniu po upływie dłuższego z okresów rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 
 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się 
słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy 
we wszystkich godzinach pracy”.  
 

4.4 Podwykonawcy 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.4: 
Po pierwszym zdaniu dodaje się następujące:  
Wykonawca nie zleci Podwykonawcom wykonania następujących Robót:   

1) projekt budowlany, 
2) wykonanie i montaż zasadniczego stacjonarnego wyposażenia technologicznego sortowni 

odpadów (przenośników, sita obrotowego), 
3) dostawa i montaż stacjonarnego wyposażenia technologicznego kompostowni odpadów 

organicznych, 
4) wykonanie uszczelnienia składowiska odpadów. 

 
Na końcu podpunktu (b) dodaje się następujące sformułowanie: „wydana w terminie do 14 dni”. 

  
Dodaje się dodatkowe podpunkty (d), (e), (f) i dodatkowy tekst: 

 (d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za 
zgodą Zamawiającego; 

(e) zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty 
budowlane z Podwykonawcą; Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien 
przedłożyć Zamawiającemu umowę lub projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z 
Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie umowy, nie zgłosi 
na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę 
na zawarcie umowy.  

(f) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy 
Kodeks Cywilny. 

Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę należną Podwykonawcy, 
Inżynier żąda od Wykonawcy dowodu, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne 
mu na mocy wcześniejszych Świadectw Płatności, pomniejszone o odpowiednie potrącenia. 
Z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca: 
(i) przedstawi Inżynierowi odpowiednie dowody, lub 
(ii) (1) dostarczy Inżynierowi pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca 

jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych 
kwot, oraz 

 (2) dostarczy Inżynierowi odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został 
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, 

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio 
potwierdzonych, minus odpowiednie potrącenia należne Podwykonawcy i dla których 
Wykonawca nie dokonał przedstawienia dowodów, opisanych powyżej w podpunktach (i) lub 
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(ii). Wykonawca musi w takich przypadkach zwrócić Zamawiającemu kwotę bezpośrednio 
zapłaconą Podwykonawcy przez Zamawiającego.  

4.7 Wytyczenie 
Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 
Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi 
przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą 
dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacjach Technicznych.  
 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 
Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w 
terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną w 
programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z 
wymogami prawa . 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 
(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania 

Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację. 

4.9 Zapewnienie jakości 
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 

W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:  
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 

zarządzania jakością. 
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości w 

terminie 42 dni od wejścia w życie Kontraktu. 

4.10 Dane o Terenie Budowy 
Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejącą 
infrastrukturą techniczną,”.  
 

4.18 Ochrona środowiska 
Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18: 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów stałych i 
nieczystości płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i 
opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby 
ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 
Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 
może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu 



Tom 2 – Kontrakt, Rozdział 3 - Warunki Szczególne Kontraktu 15 

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w 
Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” GO/ZP-16-1/06 

przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie 
inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę 
konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  

 Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

4.20  Sprzęt zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie  

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako nie 
mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

4.21  Raporty o postępie  
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i przedkładane 
Inżynierowi w 6 egzemplarzach oraz Zamawiającemu w 1 egzemplarzu. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu: 
oraz 
(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, 

według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a 
także 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w 
odstępach miesięcznych. 

W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, 
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział 
wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o 
postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach 
Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może również 
uczestniczyć w tych spotkaniach. 
W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze 
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie będzie 
zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a 
odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 
Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 
miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim 
dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.  

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w następującym brzmieniu: 
4.25 Dziennik Budowy 

Przed datą rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego 
wystąpi do organu, który wydał Pozwolenie na Budowę o wydanie Dziennika Budowy.  
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje 
będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane 
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 
wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i 
Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 
Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 
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Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako 
aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy]. 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości ], w 
brzmieniu: 
4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i 
unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 
posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje ] w brzmieniu: 
4.27 Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 
będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej 
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 
podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane 
przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 
podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  

Klauzula 5 Projektowanie  
5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 
Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po słowach „konieczne do 
projektowania” dodaje się: „oraz niezbędne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo 
Budowlane”. 

5.2  Dokumenty Wykonawcy 
Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej klauzuli 5.2: 

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inżyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy 
pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być dostarczone 
Zamawiającemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego wraz z 
odpowiednimi zawiadomieniami o upoważnieniu, Wykonawca wystąpi o Pozwolenie na 
Budowę w imieniu Zamawiającego.  
Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowę, Inżynier da Wykonawcy z 7-dniowym 
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych, a Wykonawca, tak szybko 
jak to racjonalnie możliwe, będzie kontynuował wykonywanie Robót z należytym pośpiechem 
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i bez zwłoki, z uwzględnieniem zgodności jego postępowania ze wszystkimi innymi 
klauzulami dotyczącymi rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy.  

5.3  Zobowiązania Wykonawcy 
Następujący tekst dodaje się do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c): 

(c) oraz dobrą praktyką budowlaną i najbardziej optymalnymi technikami budowlano-
montażowymi.  

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 
6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 
Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 
koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 
wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając 
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i 
wszelkie inne koszty uważa się za włączone  w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

6.8 Kadra Wykonawcy 
Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i, jeżeli 
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

6.9 Personel Wykonawcy 
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania 
zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi 
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych 
tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli 
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń 
na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.  

Klauzula 8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 
8.1 Rozpoczęcie Robót 
Skreśla się klauzulę 8.1 i zastępuje następująco: 

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-
dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni po dacie wejścia Kontraktu w 
życie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robót budowlanych zgodnie z 
programem Wykonawcy i będzie je projektował i wykonywał z należytym pośpiechem i bez 
opóźnień. 
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających rozpoczęcie wykonywania Robót 
budowlanych, Zamawiający, w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, 
zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do 
tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 
(a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego; 
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(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Również w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do 
rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie programu Robót przedkładanego 
w tym samym czasie zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi 
i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi 
harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń 
na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego 
Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, 
urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę. 
Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego programu, koszty wszelkich opóźnień 
poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek 
pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 
władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w 
próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w 
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w 
ramach Kontraktu. 

8.2 Czas na Ukończenie 
Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
 Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty. 

8.3 Program 
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy program w formie uzgodnionej z Inżynierem 
najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]  
Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię programu Robót sporządzoną 
w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do 
wykonania Kontraktu.  
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka potrzeba i 
dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z 
klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].  

8.7 Kary za zwłokę 
Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis: 

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo 
żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 
10.1 Przejęcie Robót  
Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 
 Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót , Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić 
wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady  
11.10  Niewypełnione zobowiązania 



Tom 2 – Kontrakt, Rozdział 3 - Warunki Szczególne Kontraktu 19 

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w 
Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” GO/ZP-16-1/06 

Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 
Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju.  
Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym w 
Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami. 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 
13.3 Procedura wprowadzania Zmian 
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

Każda Zmiana mająca wpływ na: 
(i) zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub 
(ii) przedłużenie Czasu na Wykonanie;  
musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu nie 
może być podpisana później niż 45 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Robót. 

 
13.5 Kwoty Tymczasowe 
Na końcu klauzuli dodaje się następujące zdanie: 

W celu rozliczenia robót poleconych przez Inżyniera w ramach klauzuli 13.5 niezbędne jest 
sporządzenie Protokołów Konieczności i Protokołów z Negocjacji. 
Wszelkie polecenia wydane w oparciu o Klauzulę 13.5 muszą uwzględniać konieczność 
stosowania przez Zamawiającego Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wynikające z niej 
tryby udzielania zamówień. 
 

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach.  

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 
14.1 Cena Kontraktowa 
Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst: 

oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według 
przepisów Prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez 
Wykonawcę. 

14.2. Zaliczka  
 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 
 Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść, Rozliczeń wykazujących 

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z 
dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z 
obowiązującymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, w tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Zamawiającemu 
nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych w oparciu o  dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6 
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności 
musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 
Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po zakończeniu prac 
projektowych, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej 
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klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiającego otrzyma Pozwolenie na Budowę 
dla Robót będących przedmiotem niniejszego Kontraktu, chyba, że Inżynier, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym, poleci inaczej. O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca 
będzie występował zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3. 

14.4 Plan płatności 
Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan 
płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest 
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie 
przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego 
miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny 
miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach 
miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. 
Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera  

 
14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 
Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 
Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące 
wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inżynier 
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla 
potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: 
„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” 

zastępuje się wyrażeniem: 
„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł 
wystawić” 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż 
minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego Świadectwa 
Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić 
po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego 
uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

14.7 Zapłata 
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 
Podpunkty (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni 
roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie 
zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje się: 
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 
zapłaty. 

14.8 Opóźniona zapłata 
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Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 
będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), 
obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą 
naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania 
tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten 
dzień). 

14.9  Wypłata Kwoty Zatrzymanej 
Na końcu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 14.9 dodaje się następujący tekst: 
Jednakże zaległe saldo Kwoty Zatrzymanej może zostać poświadczone przez Inżyniera do 
zapłaty na rzecz Wykonawcy w czasie, kiedy poświadczana jest zapłata pierwszej połowy 
Kwoty Zatrzymanej, pod warunkiem, że przed taką płatnością Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu gwarancję wystawioną przez bank zaakceptowany przez Zamawiającego, 
na kwotę równą drugiej połowie (pozostałej do zapłaty) Kwoty Zatrzymanej. 

14.16 Gwarancja zapłaty 
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003r o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, w 
przypadku wystąpienia Wykonawcy z żądaniem wystawienia gwarancji płatności ustala się 
że: 
- pierwszy wyznaczony termin do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 28 dni 
roboczych od otrzymania wystąpienia Wykonawcy. 
- dodatkowy termin (zgodnie z art. 5 ust 2 Ustawy) będzie nie krótszy niż 28 dni roboczych 
od otrzymania wystąpienia Wykonawcy. 
- strony po podpisaniu umowy ustalają wspólnie wysokość gwarancji zapłaty za roboty 
budowlane, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. (np. gwarancja w wysokości 
trzech kolejno następujących po sobie płatności, zgodnych z planem płatności). 
- koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca z zastrzeżeniem art. 4 Ustawy i może on 
być odjęty z jego płatności.  
 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego  
15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 
[Podwykonawcy] . 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 
 Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu 
przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu 
wykonania części Kontraktu. 

Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę 
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 
Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie możliwe” 
dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego 
Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 
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16.4 Zapłata po rozwiązaniu 
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 
18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 
Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 18.2: 
Skreśla się podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco:  
(e)  będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe 
wskutek błędów lub pominięć projektowych. 
Dodaje się nową klauzulę 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w brzmieniu: 
18.5 Ubezpieczenie projektowania 

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, które obejmie ryzyko zaniedbań 
zawodowych w projektowaniu Robót. Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż 
kwota podana w Załączniku do Oferty. 
Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pełni obowiązujące i 
ważne w okresach swojej odpowiedzialności w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju. 

Dodaje się nową klauzulę 18.6 [Wyłączenia] w brzmieniu: 
18.6 Zakaz wyłączenia 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać 
wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek 
błędów lub pominięć projektowych. 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 
20.1 Roszczenia Wykonawcy 
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie z 
klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”. 

20.6 Arbitraż 
Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) spór będzie ostatecznie rozstrzygnięty zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego 
przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem arbitrażu będzie siedziba 
Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie; 

Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu: 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 
instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, 
jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, 
wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 
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Klauzula 22 Klauzule końcowe 
22.1  Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 

publicznych w tym ze środków Funduszu Spójności: 
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia 
za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za 
wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z 
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych;  
Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w 
głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się 
na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi 
oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 

 i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to 
zastosowanie będzie miała klauzula 15.  

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z 
kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie Winien się on powstrzymać od 
składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na 
Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 
zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej 
działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w 
stosunku do Zamawiającego. 

22.4 Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w 
stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że konieczność wprowadzenia takich 
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Kontraktu lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana Kontraktu dokonana z 
naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 
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TOM 2 
ROZDZIAŁ 4 

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 
(UWAGA: Jest to przykładowy wzór gwarancji i Zamawiający dopuszcza 

wniesienie gwarancji na innym wzorze, jednakże powinna ona 
zawierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w niniejszym 
wzorze) 

Do:  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń, Polska 

Dotyczy:   

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka 
odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych”  
Kontrakt nr: ........................... 

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 
Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego] jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i 
adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], 
stanowiącej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunków Kontraktu, 
bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.  
Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunków 
Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienionym powyżej Kontraktem, lub 
w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między 
Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z 
niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, 
uzupełnieniu lub modyfikacji.  
Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w  
wysokości 100% kwoty stanowiącej zabezpieczenie do czasu wystawienia Świadectwa Wykonania, 
a w wysokości 30% kwoty stanowiącej zabezpieczenie do upływu okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości.  
 
(skreślono akapit o podziale gwarancji) 
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej 
Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 
Nazwisko i imię: _______________  
W imieniu ___________________ 
Podpis: ____________________ 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 
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Program funkcjonalno-użytkowy 
 

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania  
Odpadów Komunalnych w Toruniu 

Toruń, ul. Kociewska 47 – 53 
(obręb 40, działki nr 13/1, 13/2, 14/2, 14,5, 15/2, 15/4, 14/4) 

Toruń, ul. Kociewska 37 
(Budynek magazynowy zaplecza technicznego składowiska 

położony na działkach: obręb 40, działka nr 59/3) 
 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 
Projektowanie: 

CPV 74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego 
CPV 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Roboty budowlane: 
CPV 45222110-3 Składowiska odpadów 
CPV 45253800-3 Zakłady kompostowania 
CPV 45213251-7 Zakłady 
CPV 45259900-6 Modernizacja zakładów 
CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 
CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 
ZAMAWIAJĄCY 

 
a) pełna nazwa Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. 
 
b) REGON: 870525973-84009000-51-2-722-87101 

 NIP: 879-016-92-80 
  

c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 87-100 Toruń, kujawsko-pomorskie, toruński 
 
d) ulica, nr domu, nr lokalu: Grudziądzka 159 
 
e) Internet: http://www.mpo.torun.pl 

 e-mail: inwestycje@mpo.torun.pl 
 
f) tel. +48 56 63 98 161 

fax. +48 56 63 98 120 
 
 

AUTORZY OPRACOWANIA 
mgr inż. Lesław Dindorf 

inż. Ryszard Kalicki 
inż. Marek Gajewski 

mgr inż. Jacek Bluhm-Kwiatkowski 
aktualizacja: MPO Sp. z o.o. 
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Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 
 
 
A. Część opisowa 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
1.1. Przedmiot zamówienia 
1.2. Lokalizacja 
1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 
1.4. Wykaz obiektów budowlanych i urządzeń technicznych wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia 
1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.7.1.  Szczegółowe rozwiązania technologiczne i użytkowe 
1.7.1.1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - (teren A) 
1.7.1.2. Sortownia odpadów – (teren A) 
1.7.1.3. Kompostownia odpadów organicznych – (teren A) 
1.7.1.4. Kompostownia odpadów zielonych – (teren A) 
1.7.1.5. Zakład demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych – (teren 

A i B) 
1.7.1.6. Magazyn odpadów niebezpiecznych – (teren B) 
1.7.1.7. Zakład przerobu odpadów budowlanych – (teren A) 
1.7.1.8. Garażowanie sprzętu i obsługa warsztatowa – (teren A) 
1.7.1.9. Obsługa socjalna dla pracowników Zakładu 

1.7.2. Szczegółowe właściwości użytkowe obiektów budowlanych i urządzeń 
technicznych 

1.7.2.1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - (teren A) 
1.7.2.2. Budynek sortowni i zaplecza socjalnego – (teren A) 
1.7.2.3. Budynek kompostowni – (teren A) 
1.7.2.4. Biofiltr – (teren A) 
1.7.2.5. Budynek garażowy i warsztatowy – (teren A) 
1.7.2.6. Wiata przygotowania wsadu dla kompostowni odpadów zielonych, wiata 

doczyszczania i uszlachetniania kompostu z odpadów zielonych i 
organicznych, wiata demontażu mebli – (teren A) 

1.7.2.7. Portiernia – (teren A) 
1.7.2.8. Zbiornik ścieków i podczyszczania ścieków – (teren A) 
1.7.2.9. Stacja odzysku gazu wysypiskowego – (teren A) 
1.7.2.10. Kontenerowa stacja transformatorowa – (teren A) 
1.7.2.11. Place i drogi technologiczne kompostowni odpadów organicznych – 

(teren A) 
1.7.2.12. Place i drogi technologiczne kompostowni odpadów zielonych – (teren 

A) 
1.7.2.13. Plac przerobu odpadów budowlanych – (teren A) 
1.7.2.14. Pozostałe place i drogi – (teren A) 
1.7.2.15. Zieleń ochronna i dekoracyjna – (teren A) 
1.7.2.16. Ogrodzenie – (teren A) 

1.8. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
1.8.1. Personel Wykonawcy 
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1.8.2. Roboty projektowe 
1.8.3. Przygotowanie terenu budowy 
1.8.4. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - (teren A) 
1.8.5. Budynek sortowni i zaplecza socjalnego – (teren A) 
1.8.6. Budynek kompostowni odpadów organicznych– (teren A) 
1.8.7. Biofiltr – (teren A) 
1.8.8. Budynek garażowy i warsztatowy – (teren A) 
1.8.9. Wiata przygotowania wsadu dla kompostowni odpadów zielonych, wiata 

doczyszczania i uszlachetniania kompostu z odpadów zielonych i organicznych, 
wiata demontażu mebli – (teren A) 

1.8.10. Portiernia – (teren A) 
1.8.11. Zbiornik ścieków i podczyszczania ścieków – (teren A) 
1.8.12. Place i drogi technologiczne kompostowni odpadów organicznych – (teren A) 
1.8.13. Place i drogi technologiczne kompostowni odpadów zielonych – (teren A) 
1.8.14. Plac przerobu odpadów budowlanych – (teren A) 
1.8.15. Zakład demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych – (teren B) 
1.8.16. Zagospodarowanie terenu 
1.8.17. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.8.17.1. Wymagania ogólne 
1.8.17.2. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
1.8.17.3. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

1.8.17.4. Roboty w zakresie instalacji 
1.8.17.5. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
1.8.17.6. Materiały 
1.8.17.7. Kontrola jakości robót 
1.8.17.8. Pomiary ilości robót i rozliczanie robót 
1.8.17.9. Zakończenie budowy - rozruch mechaniczny i technologiczny, oddanie 

zakładu do eksploatacji 
1.8.17.10. Wymagane gwarancje 

1.8.18. Wymagania Zamawiającego w zakresie technologicznego wyposażenia 
zakładu 
1.8.18.1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - (teren A) 
1.8.18.2. Sortownia odpadów – (teren A) 
1.8.18.2.1. Opis istniejącego ciągu technologicznego Zamawiającego 
1.8.18.2.2. Linia sortownicza będąca przedmiotem zamówienia 
1.8.18.2.3. Standard wykonania linii sortowniczej będącej przedmiotem 

zamówienia 
1.8.18.2.4. Sprzęt dodatkowy dla obsługi linii sortowniczych (wyposażenie 

ruchome) 
1.8.18.3. Kompostownia odpadów organicznych i zielonych – (teren A) 
1.8.18.4. Zakład demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych – 

(teren A i B) 
1.8.18.5. Magazyn odpadów niebezpiecznych – (teren B) 
1.8.18.6. Zakład przerobu odpadów budowlanych – (teren A) 
1.8.18.7. Garażowanie sprzętu i obsługa warsztatowa – (teren A) 
1.8.18.8. Wyposażenie zaplecza administracyjno – socjalnego – (teren A) 
1.8.18.9. Warunki dostaw 

1.8.19. Rysunki 
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B. Część informacyjna 
B.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 
B.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
B.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
B.4 Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

B.4.1. Kopia mapy zasadniczej 
B.4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
budynków 
B.4.3. Inwentaryzacja zieleni 
B.4.4. Inwentaryzacja budynku magazynowego zaplecza technicznego składowiska 
B.4.5. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
energetycznej. 
B.4.6. Linia sortownicza Zamawiającego 
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A. Część opisowa 
A.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa Zakładu unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej. 
 
Zakres zamówienia obejmuje: 
1. wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z koniecznymi uzgodnieniami 

i uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
2. wykonanie i wykończenie robót polegających na Rozbudowie Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych oraz usunięcie w nich wszelkich wad, 
3. dokonanie dostaw i montażu maszyn i urządzeń oraz wyposażenia Zakładu, 
4. przeprowadzenie prób końcowych (rozruch mechaniczny i technologiczny) i 

eksploatacyjnych, 
5. przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji instalacji, 
6. dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i 

konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowej, 
7. uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów prawa 

budowlanego i prawa ochrony środowiska umożliwiających eksploatację Zakładu, w tym 
pozwolenia zintegrowanego, oraz wykonanie w tym celu wymaganych badań, 

8. wykonanie wszelkich innych robót, dostaw, prac, które są konieczne dla kompletności 
Zakładu i jego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i programem użytkowym, 

9. przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji. 
 

1.2 Lokalizacja 
 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu zlokalizowany zostanie na 
dwóch terenach oznaczonych w niniejszym Programie jako: 
 
Lokalizacja na terenie „A”, na którym usytuowane zostaną: składowisko odpadów (teren A-
1) i podstawowe obiekty technologiczne przetwarzania odpadów (teren A-2): sortownia 
odpadów, kompostownia odpadów organicznych i zielonych, zakład przerobu odpadów 
budowlanych. 
 
Lokalizacja na terenie „B”, na którym po adaptacji istniejącego budynku magazynu zaplecza 
technicznego składowiska zlokalizowane zostaną stanowiska demontażu i przetwarzania 
odpadów wielkogabarytowych: 

! pomieszczenie demontażu sprzętu AGD, 
! pomieszczenie demontażu sprzętu RTV oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, 
oraz magazyn odpadów niebezpiecznych, występujących w strumieniu odpadów 
komunalnych. 
 
Teren „A” projektowanego Zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest 
zlokalizowany w Toruniu, w północno-wschodniej części miasta, przy ul. Kociewskiej  
47 ÷ 53. 
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Zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych zlokalizowano w dzielnicy przemysłowo-
składowej, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego składowiska odpadów komunalnych, 
składowiska popiołów elektrociepłowni „TORUŃ” oraz oczyszczalni ścieków zakładów 
ELANA. 

Teren ten jest ograniczony: od zachodu – kompleksem terenów leśnych, na których części 
planowana jest budowa obwodnicy, oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego 
miasta Torunia symbolem M 74 KGo½.; od północy – kompleksem terenów leśnych, od 
wschodu terenem składowiska popiołów elektrociepłowni „TORUŃ”; od południa – 
kompleksem terenów leśnych oraz obecnie eksploatowanym składowiskiem odpadów 
komunalnych, dalej – terenami przemysłowymi i linią kolejową. 

W stanie obecnym na terenie lokalizacji Zakładu występują drzewa iglaste, drzewa liściaste 
(samosiejki), a częściowo – łąka/pastwisko. 

Planowany do zabudowy teren obejmuje działki oznaczone symbolami 13/1, 14/4, 14/5 i 15/4 
położone w jednostce ewidencyjnej Toruń, obręb 40, Ark. 5. Łączna powierzchnia działek 
wynosi 17,6247 ha. 

Dojazd z obszaru miejskiego do terenu Zakładu zapewnia istniejąca ulica Kociewska, o 
nawierzchni ulepszonej oraz droga prowadząca na obecnie eksploatowane składowisko, 
również o nawierzchni ulepszonej. 

W ciągu ul. Kociewskiej, w odległości około 500 m w kierunku południowym od 
projektowanego Zakładu, znajduje się zaplecze administracyjno-socjalne z zespołem 
budynków technicznych, które będzie zachowane w projekcie Zakładu jako teren „B”. Na 
tym terenie zlokalizowano między innymi zespół wagowy, przez który muszą przejeżdżać 
wszystkie pojazdy dowożące odpady na obecnie eksploatowane składowisko, a w przyszłości 
do Zakładu. 

 
Teren „B” jest zlokalizowany w rejonie ul. Kociewskiej i ul. Morwowej i zajmuje działki 
oznaczone w ewidencji gruntów numerami 63, 64 oraz 59/3. Działki stanowią własność 
Gminy Miasta Toruń. Użytkownikiem terenu jest Zamawiający. 

Teren jest położony na południe od obecnie eksploatowanego składowiska odpadów 
komunalnych oraz od składowiska odpadów Elektrociepłowni „Toruń”. W kierunku 
wschodnim, w odległości około 200 m znajduje się oczyszczalnia ścieków zakładów ELANA. 
Od strony południowej strefa lokalizacji ograniczona jest linią kolejową, poza którą rozciąga 
się obszar zabudowy magazynowo-przemysłowej. Najbliżej położony zakład przemysłowy 
znajduje się na południe od torów kolejowych.  

Granice lokalizacji terenu, ukształtowanego w formie trójkąta, wyznaczają: od północy 
zabudowania budynku mieszkalnego, oraz południowa granica działki drogowej, oznaczonej 
nr ewidencyjnym 71; od południowego wschodu granica działki 73 (ul. Kociewska); od 
zachodu grunty działki 59/1, na której znajdują się ruiny budynków gospodarczych i 
kontenerowa stacja utylizacji biogazu. 

Obecnie działka ta jest wykorzystywana jako zaplecze techniczne administracyjno-socjalne 
składowiska. Na jej terenie znajdują się następujące obiekty: budynek administracyjno-
socjalny (w tym pomieszczenie przekształcania biogazu w energię elektryczną i cieplną), 
budynek gospodarczy (magazynowy), wiata do czasowego magazynowania metali, zespół 
dwóch wag elektronicznych z kontenerowym pomieszczeniem wagowym, drogi i place 
manewrowe. Wydzieloną część stanowi stanowisko mycia i dezynfekcji pojazdów. 

Dojazd do terenu B zapewnia ul. Kociewska o nawierzchni ulepszonej. 
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Do terenu zaplecza doprowadzone są następujące media: 

! energia elektryczna - linią średniego napięcia (15kV) do stacji transformatorowej i 
dalej napowietrznymi i kablowymi liniami niskiego napięcia, 

! sieć wodociągowa - doprowadzona z sieci zakładowej zakładów ELANA. Sieć ta 
nie może być wykorzystana do zasilania Zakładu. 

Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców na fakt, iż warunki hydrogeologiczne mogą 
powodować konieczność prowadzenia ciągłego odwodnienia wykopów. Ponadto przy 
robotach ziemnych na terenie Torunia znajdowane są niewybuchy z okresu II wojny 
światowej. 
 

1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

 
Planowany do realizacji Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych będzie 
obsługiwać gminę Miasto Toruń oraz trzy gminy sąsiednie (Wielka Nieszawka, Lubicz, 
Obrowo). 
 
Wykaz obsługiwanych gmin, ilość mieszkańców i prognozę demograficzną przedstawiono w 
Tabeli Nr 1. 
 
Prognozę ilości i struktury odpadów w obsługiwanym rejonie przez Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przedstawiono w Tabeli Nr 2. 
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Tabela Nr 1 Wykaz gmin oraz prognoza demograficzna dla podstawowego rejonu obsługi Zakładu. 

[liczba mieszkańców] 
 

 

Jednostka 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Miasto Toruń 210702 210233 209916 209424 208913 208263 207574 206791 205950 205021 204021 202929 201746 200484 199107 197631 196060 194398 

Lubicz 14696 14840 15011 15173 15344 15503 15659 15819 15982 16133 16298 16449 16596 16754 16914 17070 17225 17372 

Obrowo 8698 8783 8884 8980 9081 9176 9268 9362 9459 9548 9646 9735 9823 9916 10011 10103 10195 10282 

Wielka 
Nieszawka 3552 3587 3628 3667 3709 3747 3785 3823 3863 3899 3939 3976 4011 4049 4088 4126 4163 4199 

Gminy razem 26946 27210 27523 27821 28134 28426 28712 29004 29303 29580 29883 30159 30431 30719 31013 31299 31583 31852 

Razem rejon 
obsługi 237648 237443 237439 237245 237047 236689 236286 235795 235253 234601 233904 233088 232177 231203 230120 228930 227643 226250 
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Tabela Nr 2 Prognoza ilości i struktury odpadów komunalnych w Mg/rok. 

 
Odpady z 

pojemników 
przydomowych 

Rok 
Ilość 

mieszkańców ogółem 
w tym 

organiczne 
Odpady 

niebezpieczne 
Odpady 

wielkogabarytowe 
Odpady 
zielone 

Odpady 
budowlane 

Zmiotki i 
kosze 

uliczne Razem 
2004 237 439 70 816 14 597 315 4126 3 074 8 393 2 479 89 203 
2005 237 245 71 191 14 327 318 4152 3 087 8 452 2 492 89 691 
2006 237 047 71 566 14 058 320 4177 3 100 8 511 2 505 90 178 
2007 236 689 71 941 13 788 323 4202 3 112 8 569 2 518 90 666 
2008 236 286 72 316 13 518 325 4228 3 125 8 628 2 531 91 153 
2009 235 795 72 493 13 277 327 4242 3 129 8 664 2 537 91 392 
2010 235 253 72 670 13 036 329 4256 3 133 8 701 2 543 91 632 
2011 234 601 72 846 12 795 331 4270 3 136 8 737 2 550 91 871 
2012 233 904 73 023 12 554 333 4285 3 140 8 774 2 556 92 110 
2013 233 088 73 200 12 313 334 4299 3 144 8 810 2 562 92 349 
2014 232 177 73 022 12 191 334 4291 3 133 8 798 2 556 92 135 
2015 231 203 72 844 12 069 334 4283 3 123 8 787 2 550 91 920 
2016 230 120 72 666 12 947 334 4275 3 113 8 775 2 543 91 706 
2017 228 930 72 488 11 824 334 4267 3 103 8 763 2 537 91 492 
2018 227 643 72 310 11 702 334 4259 3 093 8 752 2 531 91 277 
2019 226 250 72 132 11 580 333 4251 3 083 8 740 2 525 91 063 
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Podstawowym celem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest budowa 
kompleksowego zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
powstających w rejonie miasta Torunia i trzech sąsiadujących Gmin. 
 
Przewidziane technologie przetwarzania odpadów komunalnych powinny spełnić wszystkie 
aktualne wymagania prawne obowiązujące w Polsce oraz wymagania zawarte w dyrektywach 
Wspólnoty Europejskiej. Wymienione zapisy prawne nakładają na wytwarzających i 
posiadaczy odpadów następujące wymagania w zakresie postępowania z odpadami: 

! wydzielenie i wykorzystanie poprzez recykling i odzysk części odpadów 
opakowaniowych, 

! wydzielenie z całego strumienia: odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i 
niebezpiecznych oraz ich przetworzenie lub wykorzystanie, 

! zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko, 
! wstępne przetworzenie odpadów w celu zmniejszenia ich ogólnej masy deponowanej 

na składowisku, 
! prowadzenie procesów przetwarzania i unieszkodliwiania w sposób bezpieczny dla 
środowiska i zdrowia ludzi. 

Wszystkie te wymagania spełniać powinien planowany Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Toruniu. 
 
Wykaz podstawowych funkcji, które będą realizowane w Zakładzie przedstawiono w Tabeli 
Nr 3. 
 
Tabela Nr 3 Wykaz podstawowych projektowanych funkcji Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Toruniu. 

Zakładane zdolności 
produkcyjne [t/rok] Lp. Wyszczególnienie 

2008 2013 2020 
Lokalizacja 

1. Składowisko odpadów komunalnych realizowane 
etapowo o powierzchni: 
Etap I               66 000 m2 
Etap II* .......... 52 565 m2 
Razem ...........118 565 m2 

 
 

61 464 

 
 

60 435 

 
 

53 330 

 
 

Teren A-1 

2. Sortownia odpadów 
•  Przy wdrożonej selektywnej zbiórce 
•  W okresie przejściowym przy przyjmowaniu 

odpadów zmieszanych i wstępnym przesiewaniu 
(wydajność po stronie nadawy na sito) 

 
20 579 

 
 

43 000 

 
22 614 

 
 

47 000  

 
27 338 

 
 

57 000 

 
 
 
 

Teren A - 2 
3. Kompostownia odpadów zielonych 1 169 2 515 2 987 Teren  A - 2 
4. Kompostownia odpadów organicznych (frakcja 

pospożywcza) 
 

4 969 
 

4 634 
 

5 718 
 

Teren A - 2 
5. Zakład demontażu i przetwarzania odpadów 

wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego) 

 
2 677 

 
3 654 

 
 3 868 

 
Teren A – 2 

Teren B 
6. Zakład przerobu odpadów budowlanych 4 202 5727 6 293 Teren A – 2 
7. Magazyn odpadów niebezpiecznych 190 201 273 Teren B 
8. Budynek administracyjny zakładu (zaplecze socjalne 

przy obiekcie sortowni) 
   Teren A – 2 

9. Garaże dla sprzętu i pojazdów wraz z warsztatem 
podręcznym oraz magazynem sprzętu i materiałów 
konserwacyjnych 

   Teren A – 2 

10. Portiernia    Teren A – 2 
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11. Zaplecze administracyjne (istniejące) **    Teren B 
12. Stanowisko ważenia pojazdów (istniejące)**    Teren B 
13. Brodzik dezynfekcyjny (istniejący)**    Teren A – 2 

*) Realizacja etapu II jest przewidywana po zakończeniu okresu projekcji nie stanowi przedmiotu zamówienia. 
**) Funkcje istniejące, które nie stanowią przedmiotu zamówienia. 

Uwaga: wydajności poszczególnych linii technologicznych określone zostały w nawiązaniu do wymagań 
prawnych w zakresie recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych oraz odzysku odpadów poużytkowych i 
budowlanych. 

 

1.4 Wykaz obiektów budowlanych i urządzeń technicznych wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia 

 
Na etapie opracowywania koncepcji Zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
wskazano poniższe obiekty budowlane i urządzenie techniczne jako niezbędne minimum dla 
funkcjonowania Zakładu: 
 
a) zagospodarowanie terenu A 
Na terenie A zlokalizowane zostaną następujące obiekty i urządzenia techniczne: 

! niecka składowiska odpadów – I Etap realizacji, 

! niecka składowiska odpadów – II Etap realizacji (nie stanowi przedmiotu 
zamówienia, ale projekt budowlany powinien przewidywać wykonanie II etapu i 
rezerwować miejsce na jego realizację), 

! budynek sortowni wraz z zapleczem socjalnym, 

! budynek kompostowni odpadów organicznych, 

! biofiltr, 

! budynek garażu sprzętu i pojazdów wraz z warsztatem podręcznym oraz magazynem 
sprzętu i materiałów konserwacyjnych, 

! budynek portierni, 

! wiata przygotowania wsadu dla kompostowni odpadów zielonych, 

! wiata doczyszczania i uszlachetniania kompostu z odpadów zielonych i organicznych, 

! wiata demontażu mebli, 

! plac dojrzewania i magazynowania kompostu z odpadów zielonych, 

! plac dojrzewania i magazynowania kompostu z odpadów organicznych, 

! plac przerobu odpadów budowlanych, 

! zbiorniki podczyszczalni ścieków, 

! kontenerowa stacja odzysku gazu, 

! drogi i place technologiczne, 

! pozostałe drogi i place, 

! sieci wodociągowo–kanalizacyjne,  

! sieci teletechniczne, 

! oświetlenie terenu, 
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! sieci energetyczne i kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV, 

! zieleń ochronna i dekoracyjna, 

! ogrodzenie terenu, 

! sieć doprowadzająca wodę do terenu zakładu, 

! sieć odprowadzania ścieków, 

! sieć zasilająca zakład w energię elektryczną, 

! rozbudowa drogi dojazdowej. 

b) zagospodarowanie terenu B 
Na terenie B zlokalizowane zostaną następujące obiekty i urządzenia techniczne: 

! pomieszczenie demontażu odpadów wielkogabarytowych (AGD) – adaptacja 
pomieszczenia w istniejącym budynku, 

! pomieszczenie demontażu odpadów wielkogabarytowych (RTV oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego) – adaptacja pomieszczenia w istniejącym budynku, 

! pomieszczenie magazynowania odpadów niebezpiecznych - adaptacja pomieszczenia 
w istniejącym budynku. 

 
c) Wykonanie sieci doprowadzających wodę, odprowadzających ścieki oraz zasilających 
będzie się wiązać z robotami również poza terenem A i B. 

Ponadto Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, 
dostawy i usługi konieczne wymagane pod względem technicznym, technologicznym i 
prawnym dla uzyskania kompletności Zakładu niezbędnej do jego użytkowania. Jeżeli 
doświadczenie Wykonawcy wskazuje, że wymagania Zamawiającego są niewystarczające dla 
osiągnięcia zamierzonego celu to powinien on w swojej ofercie i cenie ująć takie rozwiązania 
wraz z uzasadnieniem. 

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Zamawiającym i przyszłym użytkownikiem planowanej do realizacji inwestycji jest Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu. 

Zamawiający posiada decyzję z dnia 20.06.2005 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla inwestycji „Zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych przy ul. 
Kociewskiej w Toruniu” zlokalizowanej na działkach nr 13/1, 13/2, 14/2, 14/5, 15/2, 15/4, 
14/4 obręb 40. Decyzja określa warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego 
zabudowy. 

Działki 13/1, 14/5, 15/4, 14/4 przeznaczone pod lokalizację Zakładu unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych przy ul. Kociewskiej w Toruniu są własnością Zamawiającego. 
Działki 13/2, 14/2 i 15/2 również stanowią własność Zamawiającego, nie można ich jednak 
przeznaczyć pod rozbudowę Zakładu, gdyż stanowią pas izolacyjny od projektowanej trasy 
komunikacyjnej, oznaczonej symbolem M 74 KGo½. 

Dla terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Toruniu wydał decyzję z dnia 15.07.2002 r., zezwalającą na trwałe 
wyłączenie z produkcji gruntów leśnych na działkach 13/1, 13/2, 15/2, 15/4. 

Warunki przyłączenia zostały określone w „Warunkach przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej ZE Toruń” oraz „Warunkach technicznych podłączenia do sieci 



Tom 3 Program funkcjonalno-użytkowy    13 

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami 
komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” 

GO/ZP-16-1/06 

wodociągowej i kanalizacyjnej”. Na etapie opracowania projektu budowlanego Zakładu 
wymagane będzie dokonanie aktualizacji warunków zasilania i odpowiednich uzgodnień w 
zakresie dostawy wody, odprowadzania ścieków oraz zasilania w energię elektryczną w 
dostosowaniu do konkretnych potrzeb wynikających z projektu. 

Program funkcjonalny Zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych przy ul. 
Kociewskiej w Toruniu jest zgodny z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Torunia 
zatwierdzonym Uchwałą nr 615/2004 Rady Miasta z dnia 4 listopada 2004 r. 

Teren oznaczony jako A nie jest zagospodarowany, nie istnieje na nim żadna zabudowa, brak 
jest również uzbrojenia podziemnego (według podkładów geodezyjnych) i połączeń z 
infrastrukturą ogólnomiejską, nie jest zaopatrywany w media. Podczas realizacji Zakładu 
zachodzi konieczność jego podłączenia do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz 
sieci energetycznej. Przebieg tras przyłączy oraz uaktualnione warunki techniczne dostawy 
poszczególnych czynników będą ustalone przed przystąpieniem do wykonania projektu 
budowlanego.  

Teren A pod planowany Zakład jest częściowo zalesiony (działki 13/1, 13/2, 15/2, 15/4). 
Inwestor posiada inwentaryzację istniejącego drzewostanu.  

Przez działki 15/4, 14/4 i 13/1 przebiega tymczasowa droga dojazdowa do miejscowości 
Papowo Toruńskie (stanowiąca trasę zastępczą ul. Kociewskiej), którą należy zachować do 
czasu realizacji trasy komunikacyjnej M 74 KGo½, znaczącej w układzie komunikacyjnym 
miasta. W związku z tym koniecznym jest przełożenie tej drogi na wschodnią, skrajną część 
działek 15/4 i 14/4, w bezpośrednim sąsiedztwie obwałowania składowiska elektrociepłowni, 
włączając ją w pas drogowy ul. Kociewskiej. 

Na terenie B przewiduje się remont obiektu budowlanego i adaptację trzech pomieszczeń na 
stanowiska do demontażu odpadów wielkogabarytowych i magazynu odpadów 
niebezpiecznych. Na terenie B istnieje zaplecze administracyjne i techniczne istniejącego 
składowiska odpadów. Zamawiający jest użytkownikiem tego terenu oraz obiektów 
istniejących na tym terenie oraz posiada zgodę Właściciela do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane. 

 

1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
Wstępny wykaz obiektów przewidzianych do realizacji oraz planowany na etapie koncepcji 
bilans terenu zestawiono w poniższej tabeli 

Wyszczególnienie Powierzchnia 
[m2] 

Powierzchnia działki 176 247 

Powierzchnia składowiska odpadów (brutto) 

I etap                                                        73 880 m2 

II etap *)                                                     59 500 m2 

 

133 380 

 

Powierzchnia zakładu intensywnego przerobu odpadów 41 517 

Pas drogi dojazdowej do Papowa Toruńskiego 1 350 
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Powierzchnia części eksploatacyjnej składowiska (powierzchnia netto) - w tym: 

Etap I                                                            66 000 m2 

Etap II   *)                                                       52 565 m2 

118 565 

Wewnętrzne drogi eksploatacyjne na terenie składowiska - w tym: 

Etap I                                                              2 500 m2 

Etap II    *)                                                      1 500 m2 

4 000 

Wewnętrzne place manewrowe na terenie składowiska - w tym: 

Etap I                                                                 900 m2 

Etap II     *)                                                         900 m2 

1 800 

Zewnętrzna skarpa obwałowania – zieleń izolacyjna 9 015 

Powierzchnia zabudowy – budynki (sortownia, kompostownia odpadów 
organicznych, budynek garażowy i warsztatowy, portiernia, stacja odzysku gazu) 6 400 

Powierzchnia zabudowy – wiaty (wiaty dla kompostowni odpadów zielonych i 
odpadów organicznych, wiata demontażu mebli) 400 

Powierzchnia budowli – biofiltr 120 

Powierzchnia budowli – zbiornik odcieków, podczyszczalnia odcieków 1425 

Powierzchnia placów i dróg technologicznych kompostowni odpadów 
organicznych 2830 

Powierzchnia placów i dróg technologicznych kompostowni odpadów zielonych,  

w tym Etap I – 2810 
4810 

Plac przerobu odpadów budowlanych 3 250 

Pozostałe drogi i place manewrowe 13 680 

Zieleń ochronna i dekoracyjna (na terenie zakładu intensywnego przerobu 
odpadów) 8 602 

*) Obiekty docelowe, które nie są przedmiotem zamówienia. W projekcie zagospodarowania terenu należy 
pozostawić rezerwę terenu pod rozbudowę. 

 

Zestawienie pomieszczeń w budynku magazynowym zaplecza technicznego składowiska 

Wyszczególnienie Powierzchnia użytkowa 
[m2] 

magazyn odpadów niebezpiecznych 87,5 

pomieszczenia demontażu sprzętu AGD 145,8 

pomieszczenia demontażu sprzętu RTV oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 87,5 

 

Szczegółową koncepcję rozmieszczenia obiektów pokazano na załączonym planie 
zagospodarowania – Rys. 1. 
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1.7 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Powierzchnie pomieszczeń podane w niniejszych programie oznaczają powierzchnie 
użytkowe zgodnie z normą PN – ISO 9836:1997. 

 
1.7.1  Szczegółowe rozwiązania technologiczne i użytkowe 
 

Koncepcję zagospodarowania Zakładu na terenach A i B, ze wskazaniem podstawowych 
obiektów technologicznych i infrastruktury przedstawiono na Rysunkach 1 i 1a. 

 
1.7.1.1  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – (teren A) 
 
Podstawowym procesem technologicznym stosowanym w Zakładzie będzie składowanie 
odpadów. Składowanie będzie się odbywać w wyznaczonych kwaterach roboczych nowej 
niecki składowiska zgodnie z instrukcją eksploatacji, zawierającą szczegółowy opis procesu. 
 
Do składowania będą przyjmowane przede wszystkim odpady oznaczone następującymi 
numerami w katalogu odpadów: 
 

20 03 01  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
19 12 12  inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11  
tj. pozostałości poprocesowe z własnych instalacji technologicznych 
(demontaż odpadów wielkogabarytowych, segregacja odpadów, 
kompostowanie odpadów) 

Ze względu na swoje właściwości mogą być przyjmowane także odpady z grup 01 do 19 tj. 
odpady z działalności gospodarczej przeznaczone do unieszkodliwiania przez składowanie. 
 
Zgodnie z bilansem procesowym Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych łączna 
ilość odpadów zmieszanych i poprocesowych wyniesie w roku 2008 około  
G = 61 500 Mg/rok. 
Ilość i jakość odpadów przeznaczonych do składowania będzie podlegać kontroli ilościowo - 
jakościowej oraz rejestracji w funkcjonującym systemie ważącym, wyposażonym w 2 wagi 
elektroniczne i system komputerowy. 
Składowane odpady będą rozplantowane na wyznaczonych kwaterach roboczych przez 
spycharkę i zagęszczane przez kompaktory (istniejące wyposażenie Zamawiającego). 
Odpady będą deponowane warstwami o miąższości od 1,5 do 2,0 m i przesypywane 
warstwami materiałów izolacyjnych o miąższości około 0,2 m.  
 

1.7.1.2 Sortownia odpadów - (teren A) 
 
Program segregacji odpadów ma być zrealizowany poprzez wybudowanie linii sortowniczej 
odpadów, na której będzie dokonywana mechaniczna i ręczna, wtórna segregacja  
i doczyszczenie odpadów surowcowych pochodzących ze zbiórki wielopojemnikowej oraz 
segregacja suchej frakcji odpadów komunalnych zbieranych w systemie dwupojemnikowym.  
W okresie wdrażania systemów selektywnej zbiórki odpadów nie wyklucza się podawania do 
segregacji także odpadów komunalnych zmieszanych.  
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Łączną, roczną ilość odpadów surowcowych z selektywnej zbiórki wielopojemnikowej i 
dwupojemnikowej poddanych segregacji szacuje się na około 20,6 tys. Mg w roku 2008 i 
27,3 Mg w roku 2019. 
 
Założono instalację dwóch linii sortowniczych o łącznej przepustowości 27 000 Mg/rok przy 
pracy dwuzmianowej:  

! linia sortownicza stanowiąca własność Zamawiającego o teoretycznej 
przepustowości około 12 000 Mg/rok (dla odpadów o gęstości 200 kg/m3) z 12 
stanowiskami sortującymi – do przeniesienia z obecnej lokalizacji (Toruń, ul. 
Grudziądzka 159), 

! dodatkowa linia sortownicza o przepustowości około 15 000 Mg/rok, 
zapewniająca łączną przepustowość całego układu sortowniczego około 27 000 
Mg/rok.  

 
Przepustowość linii sortowniczych podano dla gęstości odpadów 200 kg/m3, dla odpadów 
pochodzących z selektywnej zbiórki wielopojemnikowej i dwupojemnikowej. 
 
Przewidziano wyposażenie linii sortowniczej w sito obrotowe dla oddzielenia z masy 
odpadów zmieszanych frakcji organicznej (która skierowana będzie do kompostownia) oraz 
mineralnej, zaś pozostała frakcja kierowana będzie na linię sortowniczą. 
 
Zaprojektowany układ technologiczny linii ma zapewnić do czasu wdrożenia w pełni 
selektywnej zbiórki podawanie odpadów do segregacji w następujących wariantach 
technologicznych: 
I – odpady zmieszane poprzez dwusekcyjne sito obrotowe, umożliwiające oddzielenie 
bezużytecznej frakcji do 20 mm oraz frakcji 20 - 80 mm. Frakcja do 20 mm jako odpad 
bezużyteczny zostanie zdeponowana na własnym składowisku odpadów. Frakcja 20 – 80 mm, 
zawierająca znaczną część odpadów organicznych zostanie skierowana do budynku 
kompostowni w celu skompostowania. Frakcja nadsitowa powyżej 80 mm, zawierająca 
znaczną ilość opakowań zostanie skierowana na linię sortowniczą. Wydajność linii 
sortowniczej po stronie nadawy na sito 57 000 Mg/rok. Odpady będą dostarczane do przerobu 
typowymi śmieciarkami („bezpylnymi”) oraz samochodami kontenerowymi. 
 
II – sucha frakcja z systemu dwupojemnikowego oraz odpady surowcowe z systemu 
wielopojemnikowego bezpośrednio na linię sortowniczą (z pominięciem sita obrotowego). 
Sterowanie liniami powinno zapewnić równoległą pracę linii sortowniczych i możliwość 
równoczesnego sortowania frakcji podawanych niezależnie na te linie. Odpady będą 
dowożone samochodami skrzyniowymi, samochodami kontenerowymi oraz typowymi 
śmieciarkami („bezpylnymi”). 
 
Technologia procesu sortowania odpadów obejmuje: 

! zważenie ładunku i wjazd na teren Zakładu,  
! wyładunek na płytach rozładunkowych sortowni,  
! eliminacja odpadów tarasujących, 
! załadunek na przenośniki załadowcze linii sortowniczej, 
! rozdział odpadów na jednorodne frakcje, 
! usunięcie zanieczyszczeń zawartych w odpadach surowcowych, 
! przejściowe zmagazynowanie wyselekcjonowanych frakcji, 
! konfekcjonowanie makulatury i tworzyw miękkich poprzez prasowanie i belowanie, 
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! rozdrabnianie wybranych frakcji, 
! magazynowanie sprasowanych odpadów surowcowych, 
! załadunek wysegregowanych odpadów surowcowych i odpadów balastowych na 
środki transportu i spedycja. 

 
Zakłada się również wyposażenie Zakładu w urządzenia do zgniatania puszek metalowych, 
rozdrabniania twardych tworzyw sztucznych będących własnością Zamawiającego. 
 
Makulatura i miękkie tworzywa sztuczne będą gromadzone w boksie bezpośrednio pod rynną 
zsypową skąd okresowo będą przepychane na przenośnik zbiorczy i dalej do prasowania w 
belownicy. Odpady te zostaną spakietowane w prasie, zmagazynowane na wydzielonej 
powierzchni w hali, a następnie załadowane wózkiem widłowym (lub podobnym sprzętem) 
na środki transportowe i kierowane do odbiorców. 
Wysegregowane szkło, złom stalowy oraz twarde tworzywa sztuczne będą gromadzone w 
kontenerach. Ładunek w kontenerze będzie kierowany do odbiorcy bezpośrednio taborem 
kontenerowym.  
 
W hali sortowni należy przewidzieć powierzchnię, na której będzie możliwe manualne 
doczyszczenie szkła zbieranego selektywnie podczas zbiórki wielopojemnikowej.  
 
Jakość wysegregowanych odpadów surowcowych należy określać zgodnie z odpowiednimi 
Polskimi Normami (przytoczonymi w ostatnim rozdziale) lub stosownie do wymagań 
odbiorców.  
 
Odpady bezużyteczne pozostałe po rozsegregowaniu będą gromadzone w kontenerze i 
wywożone na sąsiednie własne składowisko. Odpady tarasujące będą przejściowo złożone w 
kontenerze i wywiezione do dalszego przerobu lub unieszkodliwienia. 
 

1.7.1.3 Kompostownia odpadów organicznych – (teren A) 
 
Przyjęto średnią wydajność kompostowni odpadów organicznych.  
w roku 2008  4 969 Mg/rok 
w roku 2013  4 634 Mg/rok 
w roku 2019  5 718 Mg/rok 
 
Przewiduje się zastosowanie komorowego stacjonarnego systemu kompostowania, w 
komorach żelbetowych, z mechanicznym załadunkiem komór i z pełną automatyką procesu 
kompostowania. 
 
Wstępnie dla określenia podstawowych parametrów technologicznych przyjęto, że proces 
kompostowania odpadów organicznych prowadzony będzie w trzech fazach: 
Faza I Kompostowanie intensywne w bioreaktorach żelbetowych, z pełną, automatyczną 
kontrolą przebiegu procesu - czas kompostowania intensywnego wynosi 21 dni. 
Faza II Dojrzewanie pośrednie w pryzmach na płycie, z napowietrzaniem przez przerzucanie 
– czas trwania tej fazy wynosi 14 ÷ 28 dni (zależnie od warunków atmosferycznych – średnio 
21 dni). 
Faza III Dojrzewanie końcowe w pryzmach lub stosach bez napowietrzania – czas 
dojrzewania końcowego wynosi 4 ÷ 6 tygodni (zależnie od warunków atmosferycznych). 
 
Na etapie koncepcji przyjęto następujące wymiary komór stacjonarnych: 
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długość  12,0 m 
szerokość   3,0 m 
wysokość   3,5 m 

Parametry technologiczne każdej komory przyjęte na etapie koncepcji: 
! pojemność geometryczna komory około 126 m3, 
! ilość materiału wsadowego przy jednorazowym załadunku: V = około 68 m3,  

G = około 42 Mg,  
! zapotrzebowanie wody maksymalnie 250 l/d, 
! ilość odcieków około 30 l/d. 
 
Przy cyklu pracy 50 tygodni w roku i 23 - 24 cykli w roku - niezbędna ilość komór 
bioreaktora wyniesie – 6 kompletów.  
W pierwszym etapie inwestycji należy przewidzieć instalację 5 bioreaktorów, przystosowując 
budynki i instalacje wewnętrzne do montażu w przyszłości szóstego bioreaktora. 
 
Organizacja procesu technologicznego: 
Odpady dowożone do Zakładu przez 6 dni w tygodniu są ważone i rejestrowane. Rozładunek 
odpadów odbywa się w hali rozładunku. W hali rozładunku, na wydzielonym stanowisku, 
przewidziano czasowe składowanie odpadów, które będą rozdrabniane w specjalnej rębarce 
np. gałęzie drzew i krzewów. Masa organiczna (odpady ze zbiórki „dwupojemnikowej”) oraz 
frakcja 20 - 80 mm, uzyskana w wyniku segregacji mechanicznej w sicie obrotowym w 
sąsiedniej sortowni mieszana jest ze zrębkami, które stanowią materiał strukturalny nadający 
porowatość masie kompostowanej i ewentualnie dowilżana (dla odpadów organicznych 
najczęściej stosowany jest stosunek 0,3 ÷ 0,8). Mieszanie składników prowadzone jest 
ładowarką na placu lub bezpośrednio w hali kompostowni. Tak przygotowany wsad 
załadowany jest za pomocą ładowarki do komory bioreaktora. 
Każda komora (bioreaktor) posiada automatyczny system prowadzenia procesu w zakresie: 
ilości powietrza, wody dowilżającej, temperatury procesu. Gazy procesowe odprowadzane z 
bioreaktora podlegają oczyszczaniu i dezodoryzacji w biofiltrze. 
Po zakończeniu intensywnego kompostowania w bioreaktorach, materiał zostaje wyładowany 
ładowarką i rozłożony w pryzmach na placu dla dalszego procesu dojrzewania pośredniego.  
Wstępnie przyjęto wymiary pryzm w przekroju s = 4,0 m, h = 2,0 m. Objętość pryzm w 
czasie dojrzewania znacznie się zmniejsza, stąd pryzmy są przekładane i formowane na nowo 
w celu zapewnienia ciągłości procesu. Powierzchnia placu wstępnego dojrzewania kompostu 
łącznie wyniesie około F = 1300 m2. 
Po procesie pośredniego dojrzewania kompostu pryzmy zostaną rozebrane. Kompost zostanie 
przesiany dla usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń. Nierozłożone odpady, pozostałe na 
sicie stanowią materiał strukturalny do wykorzystania przy napełnianiu następnych komór.  
 
Przewiduje się zastosowanie sita bębnowego o prześwicie oczek 20 mm. Przesiany kompost 
podlegać będzie jeszcze końcowemu dojrzewaniu w stosach o wymiarach około s = 6 m, h = 
2,5 m. Czas końcowego dojrzewania kompostu wynosi zwykle 4 - 6 tygodni (głównie w 
zależności od warunków atmosferycznych), Powierzchnia placu końcowego dojrzewania 
kompostu łącznie wyniesie około F = 900 m2. 
 
Kompost będzie odbierany bezpośrednio z placu końcowego dojrzewania lub z wydzielonego 
placu magazynowania gotowego kompostu. Na terenie zakładu przewidziano dodatkową 
powierzchnię do czasowego magazynowania gotowego kompostu, na wypadek 
nierównomiernego odbioru. Ilość odbieranego kompostu będzie ważona i rejestrowana. 
Powierzchnia placu czasowego magazynowania kompostu (przyjęto okres magazynowania 
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dojrzałego kompostu - 3 miesiące) łącznie wyniesie F = 630 m2. 
 
Po procesie intensywnego kompostowania i dojrzewaniu kompostu produkcja roczna 
kompostu o wilgotności 30 – 35 % wyniesie: 
w roku 2008  2587 t/rok 
w roku 2013  2410 t/rok 
w roku 2019  2973 t/rok 
Kompost wytwarzany dla celów rolniczych powinien spełniać wymagania zawarte w ustawie 
z 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991) oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 236, poz. 2369).  
 
Oznaczanie cech kompostu winno się odbywać zgodnie z następującymi Polskimi Normami: 
PN-Z-15011-3:2001  Kompost z odpadów komunalnych. Oznaczanie pH, zawartości 
substancji organicznej, węgla organicznego, azotu, fosforu i potasu. 
PN-Z-15011-2:1998  Kompost z odpadów komunalnych. Oznaczanie zawartości 
cząstek przekraczających określone wielkości oraz szkła i ceramiki. 
PN-Z-15011-1:1998  Kompost z odpadów komunalnych. Pobieranie próbek. 
 
Do czasu ustanowienia Polskiej Normy, klasę kompostu wyprodukowanego w instalacji 
należy określać wg normy BN-89/9103-09. 
 

1.7.1.4 Kompostownia odpadów zielonych – (teren A) 
 
Wydajność kompostowni odpadów zielonych uwzględniająca inne podmioty działające 
aktualnie w tym zakresie na rynku zestawiono w poniższej tabeli: 
 

Ilość 
powstających 

odpadów 
 

Ilość odpadów zielonych 
dostarczanych do kompostowni  
na terenie Zakładu w Toruniu 

Lata 
 

Mg/rok Mg/rok Mg/dobę 
2008 3 192 1 170 4,8 
2013 3 362 2 515 10,0 
2019 3 525 2 987 12,0 

 
Dla stosunkowo niewielkiej ilości odpadów zielonych oraz małej pewności, co do ich 
uzyskania przy istniejących uwarunkowaniach (kompostowanie przez inne podmioty na tym 
terenie) przyjęto kompostownię najprostszą polową. 
 
Przyjęto wydajność zakładu kompostowania dla I etapu (rok 2008) równą: G = 1 170 
Mg/rok. 
W zależności od kształtowania się rynku w zakresie pozyskania masy zielonej do 
kompostowania przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Toruniu przyjęto 
wstępnie możliwość rozbudowy kompostowni odpadów zielonych do wydajności około 3 000 
Mg/rok w roku 2011-2012. 
 
W oparciu o dotychczasowe doświadczenia można wstępnie przyjmować następujący podział 
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sezonowości dostaw masy roślinnej: 
! I kwartał     0 – 10 % 
! II kwartał  10 – 20 % 
! III kwartał  15 – 30 % 
! IV kwartał  40 – 60 % 
 
W kompostowni będą dokonywane następujące podstawowe operacje technologiczne: 
! przyjmowanie odpadów zielonych z rozdziałem na grupy odpadów (liście, trawa, 

gałęzie), 
! czasowe magazynowanie masy roślinnej, 
! rozdrabnianie gałęzi, 
! uśrednianie masy (mieszanie różnych rodzajów odpadów) z dodawaniem materiału 

strukturalnego, 
! rozkładanie odpadów zielonych w pryzmy kompostowe (kompostowanie wstępne), 
! przerzucanie pryzm kompostowych w celu spulchnienia i napowietrzenia, 
! prowadzenie procesu dojrzewania w pryzmach na placu – również z przerzucaniem, 
! przesiewanie dojrzałego kompostu, 
! czasowe magazynowanie gotowego kompostu, 
! spedycja. 
 
Wytyczne do rozwiązań obiektów i urządzeń technicznych kompostowni odpadów zielonych: 
! Czas magazynowania masy zielonej wyniesie do 7 dni, 
! Czas kompostowania polowego w pryzmach – 6 miesięcy, 
! Czas magazynowania gotowego kompostu – 3 miesiące, 
! Wymiary pryzm w przekroju s = 4,0 m, h = 2,0 m, 
! Proces technologiczny kompostowania odpadów zielonych na placu jest zbliżony do 

procesu kompostowania na placu odpadów organicznych. 
 
Dla potrzeb kompostowania odpadów zielonych należy zaprogramować: 
! plac magazynowania czasowego masy roślinnej, 
! stanowisko przygotowania wsadu, 
! plac kompostowy, 
! magazyn gotowego kompostu.  
 
Kompost wytwarzany dla celów rolniczych powinien spełniać wymagania zawarte w ustawie 
z 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991) oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 236, poz. 2369).  
 
Oznaczanie cech kompostu winno się odbywać zgodnie z następującymi Polskimi Normami: 
PN-Z-15011-3:2001  Kompost z odpadów komunalnych. Oznaczanie pH, zawartości 
substancji organicznej, węgla organicznego, azotu, fosforu i potasu. 
PN-Z-15011-2:1998  Kompost z odpadów komunalnych. Oznaczanie zawartości 
cząstek przekraczających określone wielkości oraz szkła i ceramiki. 
PN-Z-15011-1:1998  Kompost z odpadów komunalnych. Pobieranie próbek. 
 
Do czasu ustanowienia Polskiej Normy, klasę kompostu wyprodukowanego w instalacji 
należy określać wg normy BN-89/9103-09. 
 

1.7.1.5 Zakład demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych – (teren A i B) 
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Przewiduje się przyjęcie do Zakładu w celu demontażu od około 2680 Mg odpadów 
wielkogabarytowych w roku 2008 do około 3 868 Mg w roku 2019.  
 
Na terenie „A” zlokalizowane zostanie stanowisko demontażu i przetwarzania odpadów 
wielkogabarytowych: wiata demontażu mebli. 
 
Na terenie „B”, na którym po adaptacji istniejącego budynku magazynu zaplecza 
technicznego składowiska zlokalizowane zostanie stanowisko demontażu i przetwarzania 
odpadów wielkogabarytowych: 

! pomieszczenie demontażu sprzętu AGD, 
! pomieszczenie demontażu sprzętu RTV oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. 
 
W pomieszczeniach demontażu odpadów wielkogabarytowych będzie prowadzony ręczny 
demontaż dostarczanych odpadów i rozdział zdemontowanych części według rodzajów 
materiałów.  
Odpady wielkogabarytowe stanowią głównie: 

! stare meble, 
! sprzęt gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, kuchnie gazowe i elektryczne, 

sprzęt RTV, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), 
! złom metalowy, w tym złom maszyn rolniczych. 

 
Transport odpadów do budynku demontażu będzie się odbywać elektrycznym wózkiem 
podnośnikowym lub ręcznie. 
 
W czasie demontażu wykonywane będą następujące operacje technologiczne: 
! ręczny demontaż przedmiotów i urządzeń, sprzętu, mebli itp. 
! osuszanie z płynów eksploatacyjnych sprzętu chłodniczego (freony, oleje), 
! rozdział na frakcje według rodzajów materiałów (stal, różne rodzaje tworzyw 

sztucznych, szkło itd.), 
! gromadzenie według rodzajów zdemontowanych surowców, 
! rozdrabnianie i zgniatanie, 
! paczkowanie. 
 
Szacuje się, że podczas demontażu odpadów wielkogabarytowych odzyska się surowce 
wtórne różnego asortymentu łącznie w ilości: 
 

Rok Ilość pozyskanych surowców 
w Mg/rok 

2008 2 010 
2013 2 740 
2019 2 901 

 
Jakość surowców odpadowych uzyskanych w wyniku demontażu należy określać zgodnie z 
odpowiednimi Polskimi Normami (przytoczonymi w ostatnim rozdziale) lub stosownie do 
wymagań odbiorców. 
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1.7.1.6 Magazyn odpadów niebezpiecznych – (teren B) 
 
Przewiduje się przyjęcie do Zakładu, wyłącznie w celu bezpiecznego, czasowego 
zmagazynowania od około 190 Mg odpadów niebezpiecznych w roku 2008 do około 273 Mg 
w roku 2019.  
 
Odpady niebezpieczne wydzielone w selektywnej zbiórce przydomowej, jak również 
wydzielone na linii sortowniczej odpadów i w czasie demontażu odpadów 
wielkogabarytowych będą wyłącznie gromadzone i czasowo przechowywane. Warunki 
przechowywania i prowadzenia wszelkich procesów transportowych muszą zapewnić pełne 
bezpieczeństwo pracownikom i środowisku. Po zgromadzeniu partii transportowej odpady 
niebezpieczne będą niezwłocznie przekazywane do unieszkodliwienia w specjalistycznych 
zakładach. 
 
W odpadach komunalnych mogą występować następujące rodzaje odpadów, zaliczane do 
grupy niebezpiecznych: 
20 01 13 – rozpuszczalniki, 
20 01 14 – kwasy, 
20 01 15 – alkalia, 
20 01 17 – odczynniki fotograficzne 
20 01 19 – środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. 

herbicydy, insektycydy) 
20 01 21 – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 
20 01 23 – urządzenia zawierające freony 
20 01 26 – oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 
20 01 27 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zwierające substancje 

niebezpieczne 
20 01 29 – detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
20 01 31 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 
20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 

01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 
20 01 35 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w grupach 20 

01 21 i 20 01 23, zawierające niebezpieczne składniki, 
20 01 37 – drewno zawierające substancje niebezpieczne. 
 
W magazynie odpadów niebezpiecznych będą wykonywane następujące operacje: 
! przyjmowanie i rozdział na grupy odpadów (klasyfikacja), 
! pakowanie do pojemników zapewniających bezpieczne przechowywanie, 
! czasowe przechowywanie w szczelnych pojemnikach, 
! spedycja. 
 
Odpady niebezpieczne będą przechowywane w zamkniętych pojemnikach chemoodpornych, 
ustawianych na regałach w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo. Czas 
przechowywania określonej grupy czy rodzaju odpadów nie będzie dłuższy niż potrzebny na 
zgromadzenie partii transportowej. 
 
Magazyn odpadów niebezpiecznych zlokalizowany jest w budynku magazynowym (teren B). 
 

1.7.1.7 Zakład przerobu odpadów budowlanych – (teren A) 
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Dowożone do Zakładu odpady budowlane rozładowywane będą na utwardzonym placu. 
Ilość odpadów budowlanych kierowanych do przerobu szacuje się następująco: 
 

Ilość odpadów budowlanych 
Lata 

Mg/rok Mg/dobę 
2008 4 207 17 
2013 5 727 23 
2019 6 293 25 

 
Jest to bilans dla maksymalnej ilości odpadów, które powinny trafić do Zakładu. 
 
W zakładzie przerobu odpadów budowlanych będą wykonywane następujące operacje: 
! selektywne gromadzenie odpadów budowlanych o charakterze gruzu, pochodzącego z 

remontów budynków, 
! selektywne gromadzenie sprzętu i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, 

pochodzących z remontów budynków, 
! selektywne gromadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, 
! selektywne gromadzenie materiałów izolacyjnych i podobnych, 
! rozdrabnianie i przesiewanie gruzu na frakcje odpowiadające kruszywom budowlanym, 
! rozdrabnianie stolarki budowlanej, 
! demontaż i ewentualne rozdrabnianie wyposażenia sanitarnego budynków, 
! rozdrabnianie odpadów bezużytecznych przed składowaniem na składowisku. 
 
Zakłada się, że kruszenie i przesiewanie gruzu zgromadzonego selektywnie będzie się 
odbywać zespołem maszyn krusząco – przesiewających. Kruszenie zgromadzonych 
selektywnie odpadów będzie się odbywać kilka razy w roku, po zgromadzeniu partii 
uzasadniającej uruchomienie maszyn.  
Szacuje się, że na linii demontażu odpadów budowlanych odzyska się surowce wtórne 
różnego asortymentu oraz dokona przerobu odpadów na wyroby nadające się do wtórnego 
wykorzystania łącznie w ilości: 
 

Lata Ilość pozyskanych 
surowców Mg/rok 

2008 3 365 
2013 4 581 
2019 5 034 

 
Odzysk potencjalnych surowców z przerobu odpadów budowlanych podano łącznie dla 
wszystkich grup.  
 

1.7.1.8 Garażowanie sprzętu i obsługa warsztatowa – (teren A) 
 
Przewiduje się, że pod dachem będą garażowane następujące maszyny: 
! 2 kompaktory, 
! 2 spycharki, 
! 2 ładowarki, 
! 1 samochód do wewnętrznego transportu kontenerów, 



Tom 3 Program funkcjonalno-użytkowy    24 

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami 
komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” 

GO/ZP-16-1/06 

! sprzęt do utrzymania Zakładu w czystości (zamiatarka samojezdna, kosiarka 
samojezdna, narzędzia ręczne). 

 
Zakłada się zorganizowanie zaplecza warsztatowego w budynku garażowym oraz w budynku 
wielofunkcyjnym. Podstawowe funkcje konserwacyjne maszyn i sprzętu mechanicznego będą 
dokonywane przez przeszkolonych pracowników, operatorów podstawowego sprzętu 
technologicznego. 
 

1.7.1.9 Obsługa socjalna dla pracowników Zakładu 
 
Na terenie Zakładu zostanie zorganizowane zaplecze socjalne dla bezpośredniej obsługi 
całego Zakładu zlokalizowane w budynku administracyjnym przy obiekcie sortowni. 
Wstępnie na etapie koncepcji przewiduje się, że całkowite zatrudnienie technologiczne 
Zakładu wyniesie ok. 85 osób, przy pracy dwuzmianowej (I zmiana - 52 osób, II zmiana - 33 
osoby) w tym 1 osoba na stanowisku nierobotniczym. 
Wszyscy pracownicy będą mieć bezpośredni kontakt z odpadami komunalnymi. 
Na etapie projektu budowlanego należy szczegółowo określić niezbędną ilość pracowników 
w oparciu o obliczenia pracochłonności. 
Zaplecze socjalne winno spełniać wszystkie wymagania normatywne w zakresie niezbędnej 
powierzchni pomieszczeń socjalnych oraz warunków zachowania higieny wynikające z 
polskich norm i obowiązujących przepisów prawa. 
 

1.7.2 Szczegółowe właściwości użytkowe obiektów budowlanych i urządzeń technicznych 
 

1.7.2.1 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - (teren A) 
 
Wymagane jest zaprojektowanie i budowa niecki o powierzchni technologicznej 66 000 m2 
oraz pojemności geometrycznej 1 080 000 m3. 
 
Docelowo teren składowiska winien być podzielony na dwa etapy realizacyjne. Linię 
podziału przyjęto na osi północ-południe, dzieląc ogólną powierzchnię terenu wynoszącą 133 
380 m2 na dwie części, dla budowy niecek składowiska o powierzchni  
66 000 m2 (I etap) i około 53 000 m2 (II etap). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
składowiska dla I etapu. 
Ponieważ realizacja etapu I i II nastąpi w odstępie kilku lat, przyjęto czasowe oddzielenie obu 
etapów uszczelnioną groblą, wyniesioną 1,0 m nad poziom dna etapu I. 

Zgodnie z bilansem procesowym Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych łączna 
ilość odpadów zmieszanych i poprocesowych w latach bazowych wynosi: 

 

Rok Ilość odpadów [Mg/rok] 

2008 

2013 

2019 

61 464 

60 435 

53 330 

 

Pojemność geometryczna niecek składowiska – nie uwzględniając końcowego połączenia obu 
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brył - przedstawia się następująco: przy rzędnej wierzchowiny 96,80 m.n.p.m.: niecka 1 – 
etap I – 1 080 000 m3 , niecka 2 – etap II – 1 305 000 m3. Docelowo przy podniesieniu 
rzędnej wierzchowiny do około 130 m n.p.m., dodatkowa pojemność wyniesie około 811 800 
m3. 

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające eksploatację niecki 1 (etap I) przez okres, co 
najmniej 13 lat (przy zagęszczeniu 0,85 t/m3 i uwzględnieniu warstw przesypowych) oraz 
umożliwiające eksploatację niecki 2 (etap II), co najmniej 15 lat, a także zwiększenie 
chłonności składowiska na okres około 10 lat poprzez podniesienie rzędnej wierzchowiny do 
130 m n.p.m. 

W harmonogramie realizacji przewidziano wstępnie rozbudowę składowiska odpadów o II 
nieckę orientacyjnie dopiero latach 2016 -2019.  

 

1.7.2.2 Budynek sortowni i zaplecza socjalnego – (teren A) 
 
Budynek wielofunkcyjny będzie spełniać podstawową funkcję technologiczną tj. pomieści 
urządzenia sortowni odpadów oraz zostanie w nim zorganizowane zaplecze socjalne dla całej 
załogi Zakładu, pomieszczenie administracyjne oraz lokalną kotłownię olejową. Budynek 
będzie halą o konstrukcji stalowej o przybliżonych wymiarach: 80 m x 45 m (powierzchnia 
około 3600 m2) i wysokości w świetle minimum 7,5 m. Kubatura około 30 000 m3. 
 

Część technologiczna  
Część budynku, w którym będą zainstalowane linie sortownicze winna być wykonana jako 
konstrukcja samonośna (dach bez podpór) o wysokości użytecznej minimum 7,5 m. Wymiary 
budynku oraz urządzeń linii sortowniczej oraz towarzyszących instalacji winny być 
wzajemnie skorelowane. 
 
W hali sortowni należy przewidzieć realizację następujących funkcji: 

- sortowanie - urządzenia linii sortowniczej – powierzchnia około 1300 m2, 
- manualne doczyszczanie szkła pochodzącego z selektywnej zbiórki - 

powierzchnia około 100 m2, 
- rozładunek odpadów - boks rozładunkowy dla odpadów przeznaczonych do 

segregacji o powierzchni około 500 m2 
- składowanie wysegregowanych odpadów surowcowych związanych w bele i w 

kontenerach - powierzchnia około 250 m2 
- konfekcjonowanie wysegregowanych surowców - pomieszczenie dla 

rozdrabniacza 
- transport i manewry sprzętu – powierzchnia transportowo – manewrowa około 

1250 m2 
oraz zaplecze socjalne jako aneks hali sortowni lub przy hali sortowni jako całość 
architektoniczna – powierzchnia zabudowy około 200 m2. 
 

Część socjalna 
Należy wybudować zaplecze socjalne dla pracowników Zakładu (sortowni, kompostowni, 
stacji demontażu mebli, składowiska) oraz pomieszczenie magazynowe, kotłownię olejową i 
podręczny warsztat elektro–mechaniczny. Zaplecze socjalne może być usytuowane na 2 lub 3 
kondygnacjach. Przewiduje się powierzchnię zaplecza w rzucie około 200 m2. Część socjalna 
może być dobudówką, nawą lub wbudowana w halę, co zostawia się do decyzji 
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Wykonawcy. 
Zaplecze socjalne winno składać się z szatni odzieży własnej, szatni odzieży roboczej i 
ochronnej, sali jadalnej, WC, umywalni i natrysków. Należy rozdzielić szatnie i umywalnie 
stosownie do stopnia zabrudzenia odzieży i ciała. Na potrzeby szkoleniowe i administracyjne 
przewiduje się pięć pomieszczeń. Powierzchnię zaplecza socjalnego należy wyznaczyć 
stosownie do obowiązujących norm i przepisów bhp, dla ilości pracowników zestawionej w 
pkt. A.1.7.1.9. i w zakresie omówionym w pkt. 1.8.3. Powierzchnia kotłowni odpowiednia dla 
źródła ciepła omówionego w pkt. 1.8.3. 
W budynku należy przewidzieć pomieszczenie sterowni z usytuowaniem umożliwiającym 
wizualną kontrolę pracy sortowni.  

 
Zakłada się wykonanie budynku sortowni z zapleczem socjalnym Zakładu oraz sąsiedniej 
kompostowni jako całości architektonicznej. 

Koncepcję technologicznego i funkcjonalnego zagospodarowania sortowni i zaplecza 
socjalnego przedstawiono na Rys. nr 4. 
 

1.7.2.3 Budynek kompostowni – (teren A) 
 
Budynek kompostowni to hala w konstrukcji stalowej o przybliżonych wymiarach 40,0 m x 
40,0 m i wysokości użytecznej minimum 6,0 m. Powierzchnia całkowita budynku około 1600 
m2 a kubatura około 11 500 m3. 
Wewnątrz hali mają być wybudowane żelbetowe komory bioreaktorów, z bramami 
podnoszonymi lub zwijanymi. 
Ściana frontowa budynku będzie osłonięta dachem o wymiarach 40,0 m x 6,0 m – utworzona 
w ten sposób wiata o powierzchni około 240 m2 będzie stanowić rezerwową powierzchnię dla 
buforowego magazynu wsadu do kompostowania. Dopuszcza się wybudowanie jako 
alternatywy wolnostojącej wiaty stalowej o zbliżonych wymiarach. 
W budynku głównym kompostowni zaprogramowano następujące funkcje: 
! komory bioreaktorów z instalacjami towarzyszącymi o łącznej powierzchni około 360 

m2, 
! rozładunek odpadów i wstępne przygotowanie wsadu o powierzchni około 1180 m2, 
! pomieszczenie dyspozytora z sanitariatem i podręcznym magazynkiem o łącznej 

powierzchni około 60 m2. 
 

Zakłada się wykonanie budynku kompostowni oraz sąsiedniej sortowni z zapleczem 
socjalnym Zakładu jako całości architektonicznej. 
 

Koncepcję technologicznego i funkcjonalnego zagospodarowania kompostowni 
przedstawiono na Rys. nr 4 

 

1.7.2.4 Biofiltr – (teren A) 
 
Zadaniem biofiltra jest oczyszczenie powietrza procesowego pochodzącego z instalacji 
kompostowania komorowego w sąsiedniej kompostowni odpadów. Powietrze procesowe jest 
doprowadzone do biofiltra systemem rurociągów i oczyszczane w trakcie przechodzenia 
przez warstwę filtracyjną.  
Budowla żelbetowa przylegająca do budynku kompostowni wypełniona masą filtracyjną – 
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powierzchnia zabudowy około 120 m2. 
 

1.7.2.5 Budynek garażowy i warsztatowy – (teren A) 
 
Przewiduje się budowę budynku wolnostojącego, zlokalizowanego w bezpośrednim 
sąsiedztwie składowiska. Podłoże pomieszczeń przeznaczonych na garażowanie 
kompaktorów i spycharek ma być wykonane z pospółki. Posadzka w pozostałych 
pomieszczeniach ma być wykonana jako szczelna, łatwozmywalna. Ukształtowanie 
powierzchni posadzek ma umożliwić zebranie ścieków do studzienek bezodpływowych. 
Wszystkie pomieszczenia doświetlone światłem dziennym. Budynek o przybliżonych 
wymiarach: B = 15 m, L = 40 m i H = 5 m, powierzchnia około 600 m2, a kubatura około 
3400 m3, będzie wykonany w konstrukcji stalowej.  
 
W budynku winny znaleźć się następujące pomieszczenia: 6 pomieszczeń garażowych o 
wym.: 5,0 m x 15,0 m oraz 2 pomieszczenia garażowe o wym. 5,0 m x 9,0 m.  
Poza pomieszczeniami garażowymi przewiduje się budowę pomieszczenia warsztatowego z 
podręcznym magazynem o łącznej przybliżonej powierzchni około 24 m2. Budynek nie 
będzie ogrzewany, poza pomieszczeniem warsztatowym. 
 

Koncepcję funkcjonalnego zagospodarowania garażu przedstawiono na Rys. nr 5. 
 

1.7.2.6 Wiata przygotowania wsadu dla kompostowni odpadów zielonych, wiata 
doczyszczania i uszlachetniania kompostu z odpadów zielonych i organicznych, 
wiata demontażu mebli – (teren A) 

 
Wiaty w konstrukcji stalowej z osłonami do wysokości 2 m. Łączna powierzchnia obiektu 
wyniesie około 400 m2, a kubatura około 2300 m3, B = 10,0 m, L = 40,0 m, H = 5,0 m w 
świetle.  

Wiata będzie wykonana w konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy około 400 m2 (2 
sekcje o powierzchni około 150 m2, jedna sekcja o powierzchni około 100 m2) z otworami 
minimalnymi bramowymi H = 3,6 m, B = 3,6 m. Trzy części obiektu stanowić mają 
architektoniczną całość.  

 

1.7.2.7 Portiernia – (teren A) 
 
W pobliżu wjazdu na teren A Zakładu winna być usytuowana portiernia. Przewiduje się 
zaprojektowanie budynku parterowego, wykonanego w technologii tradycyjnej o powierzchni 
około 30 m2 i kubaturze około 90 m3, z jednym pomieszczeniem dla portiera, przedsionkiem i 
sanitariatem. 
 

1.7.2.8 Zbiornik ścieków i podczyszczalnia ścieków – (teren A) 
 
Przewiduje się, że łączna powierzchnia budowli związanych z gospodarką ścieków 
deszczowych z terenu Zakładu oraz odcieków ze składowiska odpadów zajmie około 1425 
m2. 

Budowle te obejmują: 
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! zbiornik przesiąkowo – odparowalny podczyszczonych ścieków deszczowych, 

! podczyszczalnię ścieków sanitarnych i technologicznych (3 szczelne zbiorniki 
otwarte), 

! 2 pompownie odcieków ze składowiska, ujmowanych siecią drenażu 
podstawowego i monitorującego wraz z wyposażeniem. 

Wielkość budowli i ich parametry technologiczne należy wyznaczyć dla ilości wód 
odciekowych, obliczonych przy założeniu średniej wysokości opadów dla Torunia z 
ostatniego 10-lecia. 
 

1.7.2.9 Stacja odzysku gazu wysypiskowego – (teren A) 
 
Przewiduje się, że stacja odzysku gazu wysypiskowego składać się będzie z: 
! kontenerowego modułu przygotowania gazu (kontener 40 stopowy), 
! kontenerowego modułu agregatu prądotwórczego (kontener 40 stopowy), 
! pochodni gazu. 

 

1.7.2.10 Kontenerowa stacja transformatorowa 
 
Zakłada się budowę obiektu typowego, w konstrukcji kontenerowej. Konstrukcja obiektu oraz 
warunki zasilania energetycznego zostały uzgodnione z właściwym Zakładem 
Energetycznym (część informacyjna B). 
 

1.7.2.11 Place i drogi technologiczne kompostowni odpadów organicznych – (teren A) 
 
Plac betonowy z ukształtowaniem zapewniającym zorganizowany odbiór wód opadowych i 
odcieków– powierzchnia zabudowy F = 2200 m2. 
Plac betonowy czasowego magazynowania kompostu z ukształtowaniem zapewniającym 
zorganizowany odbiór wód opadowych i odcieków– powierzchnia zabudowy F = 630 m2. 
 

1.7.2.12 Place i drogi technologiczne kompostowni odpadów zielonych – (teren A) 
 
Plac utwardzony z nawierzchnią betonową jako magazyn surowca o powierzchni około 200 
m2. 
Plac kompostowania w pryzmach – plac o nawierzchni betonowej o powierzchni około 1800 
m2 (docelowo powiększenie o 2000 m2) z ukształtowaniem zapewniającym zorganizowany 
odbiór wód opadowych i odcieków. 
Plac utwardzony o nawierzchni betonowej do czasowego magazynowania gotowego 
kompostu o powierzchni około 810 m2 z ukształtowaniem zapewniającym zorganizowany 
odbiór wód opadowych i odcieków. 
 

1.7.2.13 Plac przerobu odpadów budowlanych – (teren A) 
 
Plac przerobu odpadów budowlanych będzie usytuowany na terenie A u podnóża 
obwałowania składowiska. Plac winien być oddzielony od skarpy składowiska ścianą 
oporową o wysokości około 2 m i długości około 150 m. Plac przeznaczony na obróbkę 
odpadów - kruszenie i przesiewanie na frakcje - przyjęto o wielkości około 1000 m2. Łączna 
powierzchnia placu gromadzenia i przerobu odpadów wraz z powierzchniami manewrowymi 
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powinna wynosić około 3 250 m2. 

 

1.7.2.14 Pozostałe drogi i place manewrowe – (teren A) 
 
Łączna powierzchnia pozostałych dróg i placów manewrowych wynosi około 13 680 m2. 
Konstrukcja placów i dróg ma zapewnić organizację ruchu na terenie Zakładu zgodnie z 
przepisami obowiązującego Prawa o ruchu drogowym. 
 

1.7.2.15 Zieleń ochrona i dekoracyjna – (teren A) 
 
Ogólna powierzchnia terenów zieleni ochronnej i dekoracyjnej wynosi około 8600 m2. 

 

1.7.2.16 Ogrodzenie – (teren A) 
 
Przyjęto wykonanie ogrodzenia bez cokolika, o wysokości 2,10 m z ocynkowanej siatki 
stalowej, mocowanej do słupków stalowych ocynkowanych zabetonowanych, z trzema 
rzędami drutu kolczastego, mocowanych na wysięgnikach. Długość ogrodzenia około 650 m. 
Przewiduje się zainstalowanie bramy wjazdowej, przesuwnej, sterowanej automatycznie i 
furtki.  
Poza ogrodzeniem stałym przewiduje się wykonanie ogrodzenia przestawnego 
segmentowego, wykorzystywanego na koronie czynnego składowiska dla ochrony terenu 
przed rozwiewanymi lekkimi frakcjami odpadów. Minimalna długość takiego ogrodzenia - 
około 300 m i wysokość około 4,5 m. 

 
1.8. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.8.1. Personel Wykonawcy 

Wykonawca wskaże do wykonania lub uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia 
co najmniej następujące osoby: 

•  projektant – kierownik zespołu projektowego – niniejsza osoba ma posiadać 
następujące kwalifikacje uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadane co 
najmniej od 5 lat, wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu 
zawodowego, minimum 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co 
najmniej 3 lata doświadczenia w projektowaniu podobnych do niniejszego 
przedmiotu zamówienia obiektów i instalacji gospodarki odpadami, 
samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego. Przez podobne obiekty i 
instalacje rozumie się: składowiska odpadów, sortownie odpadów, 
kompostownie odpadów.  

•  projektant – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które 



Tom 3 Program funkcjonalno-użytkowy    30 

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami 
komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” 

GO/ZP-16-1/06 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) wraz z 
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, minimum 10 lat 
doświadczenia zawodowego, 

•  projektant – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 
(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) wraz z 
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, minimum 10 lat 
doświadczenia zawodowego, 

•  kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów) wraz z przynależnością do właściwej izby 
samorządu zawodowego, minimum 10 lat doświadczenia zawodowego 
Wymaga się, aby doświadczenie obejmowało kierowanie budową minimum 1 
składowiska zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać 
poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. 2003 nr 61 poz. 549) lub 
dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie 
składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999 str. 1). 

•  kierownik robót instalacyjnych – niniejsza osoba ma posiadać następujące 
kwalifikacje uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) wraz z 
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, minimum 7 lat 
doświadczenia zawodowego, 

•  kierownik robót elektrycznych – niniejsza osoba ma posiadać następujące 
kwalifikacje uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów) wraz z przynależnością do właściwej izby 
samorządu zawodowego, minimum 7 lat doświadczenia zawodowego, 

W stosunku do zespołu projektowego wymagana jest praca na pełny etat przez czas 
wykonywania prac projektowych i na część etatu przy sprawowaniu nadzoru autorskiego 
podczas realizacji robót budowlano-montażowych. 
W stosunku do kierownika budowy oraz kierowników robót wymagana jest praca na pełny 
etat przez czas realizacji robót budowlano-montażowych. 

 
1.8.2. Roboty projektowe 
 
Dokumentacja projektowa Zakładu ma być wykonana zgodnie z przepisami polskiego prawa 
budowlanego na podstawie aktualnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
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publicznego. Projektowe rozwiązania technologiczne i techniczne winny uwzględniać 
aktualny stan wiedzy technicznej dostępnej na terenie Polski. 
Dokumentacja projektowa musi posiadać wszystkie uzgodnienia ze służbami i instytucjami, 
wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę. 
Oferent – Wykonawca jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację projektową 
obejmującą swoim zakresem:  
a). Uzupełniające pomiary geodezyjne aktualizujące mapę zasadniczą dla potrzeb 

projektowych 
b). Badania hydrogeologiczne i geotechniczne niezbędne dla potrzeb tej inwestycji 
c). Projekt (projekty) technologiczny ze specyfikacją wyposażenia technologicznego oraz 

uzasadnieniem spełnienia wymogów Zamawiającego i uwarunkowań prawnych w tym 
zakresie 

d). Projekt (projekty) budowlany kompleksowego zakładu unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych oraz przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i energetycznych w zakresie 
zgodnym z SIWZ  

e). Instrukcje bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i p. poż. 
f). Projekty (rysunki, opisy, obliczenia) wykonawcze w zakresie niezbędnych do realizacji 

obiektów budowlanych i możliwości sprawdzenia przez Zamawiającego prawidłowości 
rozwiązań w zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów, i wymagań 
konstrukcyjno- jakościowych 

g). Projekty maszyn i urządzeń nietypowych. 
h). Raport oddziaływania na środowisko 
i). Wszelkie wymagane prawem i warunkami lokalnymi operaty, uzgodnienia i opinie oraz 

oceny jak również zezwolenia. 
j). Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę zakładu 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i 
energetycznej zasilającej Zakład (przyłącze). 

k). Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia zintegrowanego 
 
W fazie projektowania Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu (lub 
upoważnionemu Inżynierowi Kontraktu) do zaopiniowania i uzgodnienia następujące 
projekty w języku polskim w 4 egzemplarzach: 
•  Projekt technologiczny 
•  Wykaz maszyn i urządzeń oraz pojazdów stanowiących podstawowe wyposażenie 

technologiczne i techniczne zakładu 
•  Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami przed wystąpieniem o pozwolenie 

na budowę 
•  Projekty wykonawcze i konstrukcji urządzeń nietypowych. 
Kopia dokumentacji ma być dostarczona w wersji elektronicznej. 
Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 6 
egzemplarzy dokumentacji. Kopia dokumentacji ma być dostarczona w wersji elektronicznej. 

Projekt budowlany musi wskazywać zagospodarowanie całego terenu łącznie z niecką 
przewidzianą do wykonania w II etapie. 

 
Projektowana trwałość stałych elementów Zakładu powinna być zgodna z niżej 
wymienionymi okresami, o ile nie zostanie postanowione inaczej: 
• konstrukcje budowlane, rurociągi i budynki  120 lat, 
• urządzenia mechaniczne i elektryczne   15 lat, 
• oprzyrządowanie i systemy sterowania     7 lat, 
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• przyrządy obliczeniowe i związane z procesami   7 lat. 
 
Projekt powinien uwzględniać ekstremalne warunki, jakie mogą wystąpić w okresie 
eksploatacji Zakładu a także podczas wykonywania robót budowlanych, obejmując 
rozwiązania techniczne budynków i budowli, wyposażenie technologiczne i pomocnicze 
stosowane w określonych warunkach klimatycznych, metody budowlane i maszyny i 
urządzenia zastosowane w trakcie budowy. 

 
Zastosowane w Projekcie rozwiązania technologiczne, architektoniczne, techniczne i 
komunikacyjne winny zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej załogi 
oraz zapewnić wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne Zakładu.  
Zamawiający oczekuje wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia 
technologicznego a także łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeń i 
funkcjonowania infrastruktury Zakładu. 

 
Wszelkie wymagane zezwolenia właściwych władz, związane z wykonaniem robót będą 
uzyskiwane przez Wykonawcę na własny koszt. Listę tych zezwoleń tj.: pozwolenie na 
rozpoczęcie robót, pozwolenia na ograniczenie ruchu, pozwolenia drogowe, pozwolenia na 
używanie przenośnych radiostacji, pozwolenia na pobyt itd., Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi w ciągu 2 tygodni od podpisania Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić warunki dla kontroli wydanych zezwoleń władzom wydającym zezwolenie, 
Inżynierowi oraz Zamawiającemu. Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem terenu 
budowy ponosi Wykonawca. Koszty uzyskania odpowiednich zezwoleń oraz organizacji 
budowy poza terenem lokalizacji (budowa przyłączy do zakładu) w tym m. in. wycinki drzew 
oraz czasowe zajęcie pasa drogowego ponosi Wykonawca.  

 
1.8.3. Przygotowanie terenu budowy 
 
Wykonawca sporządzi dokładną dokumentację geodezyjną terenu, przedstawiającą cechy 
charakterystyczne terenu. 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren na wszystkich obszarach, na 
których będą wykonane stałe elementy Zakładu. Oczyszczanie terenu powinno objąć 
usuwanie drzew i krzewów (na podstawie stosownego zezwolenia na wycinkę drzew i 
krzewów uzyskanego przez Zamawiającego, koszty administracyjne wycinki ponosi 
Zamawiający) i innych rodzajów roślinności oraz karczowanie pni i korzeni, a także usuwanie 
głazów. Granice obszarów podlegających oczyszczeniu winny być zgodne z granicami 
przedstawionymi na rysunkach projektu budowlanego. 
Warstwę humusu należy usunąć i zdeponować do późniejszego wykorzystania lub usunięcia.  
Na wszystkich etapach robót teren budowy powinien być należycie odwodniony tak, aby nie 
tworzyły się zastoiska wody opadowej. 

Nadmiar mas ziemnych i drewno pochodzące z wycinki zostaną zagospodarowany przez 
Zamawiającego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), 
Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 
informacyjnej. 
Poza wyżej określoną tablicą informacyjną, Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia 
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tablicy informacyjnej o udziale Unii Europejskiej w przedsięwzięciu. Forma i treść tablicy 
muszą być zgodne z aktualnymi „Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i 
promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” dostępnymi na stronie 
www.funduszspojnosci.gov.pl. Miejsce ustawienia tablicy i jej treść zostaną uzgodnione z 
Inżynierem. 
Tablica informacyjna powinna być usunięta po zakończeniu robót i zastąpiona odpowiednią, 
trwałą tablicą pamiątkową. Forma i treść tablicy pamiątkowej muszą być zgodne z 
aktualnymi „Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących 
dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” dostępnymi na stronie 
www.funduszspojnosci.gov.pl. Tablica pamiątkowa powinna być umieszczona w miejscu 
ogólnodostępnym, na widoku publicznym, umożliwiającym zapoznanie się z jej treścią. 
Oprócz emblematu Unii Europejskiej, na tablicy powinna znaleźć się informacja o udziale UE 
w realizacji przedsięwzięcia. 

 

1.8.4. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - (teren A) 
 
Ukształtowanie terenu składowiska 
Projekt budowlany składowiska, musi uwzględniać eliminację wpływu składowiska na wody 
gruntowe. 
Dla ochrony wód gruntowych przyjęto wykonanie robót ziemnych do rzędnej w najniższym 
punkcie (południowo-wschodni narożnik składowiska) 70,0 m n.p.m. Rzędna rodzimego 
terenu w tym narożniku wynosi około 71,5 m n.p.m. 
Całość składowiska ma być otoczona obwałowaniem, zabezpieczającym przed napływem 
wód powierzchniowych (pochodzących z opadów atmosferycznych) na teren składowiska 
oraz przed możliwością składowania odpadów poza granicami lokalizacji i poza granicami 
uszczelnienia podłoża.  
Skarpy grobli nachylono z dwoma spadkami – dla skarpy zewnętrznej przyjęto spadek 1:2, a 
dla skarpy wewnętrznej – 1:3. Łączną szerokość obwałowania w koronie przyjęto jako 4,5 m.  
 
Na koronie obwałowania należy przewidzieć wykonanie drogi z drogowych płyt betonowych 
wokół składowiska o szerokości 3,0 m. Wzdłuż wschodniej, północnej i zachodniej granicy 
składowiska wykonanie bezcokołowego ogrodzenia z ocynkowanej siatki mocowanej na 
słupkach stalowych, zaopatrzonych w wysięgniki umożliwiające mocowanie trzech rzędów 
drutu kolczastego. Łączna wysokość ogrodzenia wynosi 2,10 m n.p.t. co, uwzględniając 
wysokość obwałowania, stanowić powinno właściwe zabezpieczenie przed 
zanieczyszczeniem otoczenia lekkimi frakcjami odpadów oraz przed dostępem osób 
niepowołanych na teren składowiska oraz przed dostępem dzikich zwierząt z przylegających 
terenów leśnych. 
Zabezpieczenie składowiska przed napływem wód gruntowych mają zapewnić obwałowania 
wykonane wokół składowiska. Zabezpieczenie wód gruntowych przed zanieczyszczeniem 
odciekami spływającymi po skarpach składowiska mają zapewnić: obwałowania z pełną 
izolacją oraz uformowane rowy po wewnętrznej stronie obwałowania, z których odcieki 
odprowadzane są do drenażu na dnie składowiska. Rów ten będzie uformowany ze skarpy 
deponowanych odpadów, układanych około 1,0 m od górnej krawędzi obwałowania. 
 
Dno niecki należy ukształtować ze spadkiem, co umożliwi odpowiednie jej odwodnienie. 
 
Uszczelnienie podłoża 
Podłoże składowiska (dno i wewnętrzne skarpy obwałowania) należy zabezpieczyć dwiema 
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warstwami uszczelniającymi i dwoma układami drenażowymi (monitorujący i zasadniczy). 
Sposób uszczelnienia powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, 
eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk. (Dz. U. 
Nr 61, poz. 549). 
Przed wykonaniem warstwy uszczelniającej należy wykonać dokładną niwelację podłoża 
naturalnego (po zdjęciu warstwy humusu i nadkładu), 
 
Konstrukcja warstwy uszczelniającej podłoże składowiska przedstawia się następująco: 
! uszczelnienie mineralne (np. z gliny) o współczynniku filtracji K < 1 x 10-9 m/s i 

miąższości 0,50 m, 
! warstwa geowłókniny o gęstości 200 g/m2, 
! obsypka filtracyjna o miąższości 0,2 m, 
! warstwa drenażu monitorującego, ułożona bezpośrednio na geowłókninie, w obsypce 

filtracyjnej, składająca się z układu sączków z perforowanych rur polietylenowych Ø 
110 mm i zbieracza z perforowanych rur polietylenowych Ø 300 mm układanych w 
miejscowej obsypce filtracyjnej ze żwiru 16/32 mm. Dla ograniczenia zjawiska 
kolmatacji przewiduje się owinięcie całości drenażu geowłókniną, 

! warstwa folii polietylenowej gładkiej HDPE o grubości 2,5 mm, 
! warstwa przykrywająca o miąższości 0,5 m z wbudowanym w nią układem drenażu 

zasadniczego, owiniętego w całości geowłókniną. Przyjęto wykonanie układu sączków z 
perforowanych rur polietylenowych Ø 110 mm i zbieracza z perforowanych rur 
polietylenowych Ø 300 mm układanych w miejscowej obsypce filtracyjnej ze żwiru 
16/32 mm.  

 
Odwodnienie składowiska 
W układzie odwodnienia należy zaprojektować system monitorujący, ułożony pod warstwą 
uszczelnienia sztucznego (folia HDPE) oraz drenaż podstawowy, ułożony na warstwie folii. 
W konstrukcji układów drenażowych należy przewidzieć techniczną możliwość ich 
oczyszczenia, a w przypadku zapchania – przywrócenie drożności. 
 
Sączki drenażu monitorującego i podstawowego oraz zbieraczy należy wyprowadzić na 
wschodnią (układ sączków) i północną (układ zbieraczy) wewnętrzną skarpę obwałowania, a 
zakończenia zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz przed przypadkowym 
zanieczyszczeniem układu. Wyprowadzenie końcówek drenażu ponad poziom obwałowania 
ma za zadanie umożliwienie jego oczyszczenia, a w przypadku zapchania – przywrócenie 
drożności. 
 
Zbieracze należy wyprowadzić poza uszczelnienie i północne obwałowanie przewodem 
szczelnym z polietylenu oraz zakończyć szczelnymi studzienkami kanalizacyjnymi. Poza 
zmianą kierunku przepływu odcieku i powiązaniem obu układów drenażowych w jedną 
całość, zadaniem studzienek będzie odgazowanie obu układów. 
 
Drenaż podstawowy połączony będzie z pompownią odcieku. Z pompowni, odcieki 
kierowane będą do podczyszczalni ścieków, w której razem ze ściekami sanitarnymi zostaną 
wstępnie podczyszczone i odprowadzone pompowo do studzienki rozprężnej przed 
skrzyżowaniem ul. Kociewskiej z linią kolejową i dalej, już grawitacyjnie, do miejskiej sieci 
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kanalizacyjnej. 
 
Ilość wód odciekowych należy obliczać przy założeniu średniej wysokości opadów dla 
Torunia z ostatniego 10-lecia. 
 
Odgazowanie składowiska 
Docelowo na składowisku gromadzone będą odpady o zawartości poniżej 35 % masy 
składników organicznych zawartych w odpadach w roku 1995. Tak niska zawartość 
składników biodegradowalnych w zasadniczy sposób zmniejszy generowanie gazu 
wysypiskowego.  
Zakłada się, że na pierwszej niecce składowiska w roku 2010 zawartość składników 
biodegradowalnych będzie na poziomie 75 %, zaś w roku 2013 na poziomie 50 % w stosunku 
do masy wytworzonej w roku 1995. 
Pomimo zmniejszenia zawartości składników organicznych w masie odpadów komunalnych 
należy się spodziewać, że w wyniku procesów biochemicznych będzie następować generacja 
gazu do roku 2019 (z tendencją malejącą). 
Eksploatacja składowiska rozpocznie się w roku 2009.  
Ze wstępnych obliczeń ilości gazu, który może zostać wygenerowany przez zdeponowane 
odpady wynika celowość zaprojektowania sieci odzysku gazu oraz przetworzenie go na 
energię elektryczną i cieplną na potrzeby Zakładu. Energia elektryczna może być 
przekazywana do zawodowej sieci energetycznej. 
Sieć odzysku gazu obejmować ma 24 studnie odgazowująco-odwadniające, system 
przewodów gazowych, stację odzysku gazu wysypiskowego, sieci energetyczne. 
Koncepcję budowy składowiska z podziałem na etapy realizacyjne oraz przewidywanym 
ukształtowaniem po zakończeniu eksploatacji przedstawiono na Rysunkach 1, 2 i 3. 

Drogi i place technologiczne na terenie składowiska 
W obrębie składowiska przewiduje się wykonanie drogi tymczasowej z płyt betonowych, 
ułożonej na koronie obwałowania. Ponadto w Etapie I przewidziano wykonanie placu 
rozładunkowo-manewrowego z drogowych płyt betonowych w północno-zachodnim 
narożniku składowiska. 

 

1.8.5. Budynek sortowni i zaplecza socjalnego – (teren A) 
 
Część technologiczna 
Konstrukcja hali stalowa, ramowa, jednonawowa, nieocieplana. Konstrukcja blachownicowa 
ram nośnych. Zastosowane konstrukcje, połączenia montażowe i materiały mają być odporne 
na korozje lub należy je zabezpieczyć antykorozyjnie – z uwagi na warunki wewnątrz hali. 
Powierzchnia okien zgodna z obowiązującymi przepisami. 
Dach dwuspadowy z odprowadzeniem wody z dachu (komplet rynien i rur spustowych). 
Należy przewidzieć drabinę inspekcyjną prowadząca na dach oraz kompletne zabezpieczenie 
piorunochronne. 
Zewnętrzna kolorystyka hali zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie opracowywania 
projektu budowlanego. 
 
Należy zainstalować minimum: 
! 3 bramy w obszarze przyjęcia odpadów – płyty rozładunkowej, 
! 2 bramy w obszarze przyjęcia odpadów z selektywnej zbiórki wielopojemnikowej, 
! 2 bramy w obszarze przyjęcia frakcji suchej ze zbiórki dwupojemnikowej, 
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! 1 bramę w obszarze sąsiadującym z polem składowym sprasowanych odpadów, 
! 1 bramę w obszarze automatycznej stacji załadunku kontenerów balastu, 
! 1 bramę w obszarze automatycznej stacji załadunku kontenerów frakcja mineralną 
Na każdej ścianie szczytowej hali należy zainstalować po 1 bramie. 
 
Bramy należy wykonać jako rolowane. Minimalne wymiary bram: H = 4,5 m, B = 4,5 m. 
Bramy wjazdowe winny mieć świetliki na wysokości od 1,60 m do 2,40 m. Bramy należy 
zaopatrzyć w automatyczny system otwierania i zamykania oraz awaryjnie w ręczny system 
otwierania i zamykania (zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz).  
Bramy mają posiadać uszczelki zewnętrzne na całym obwodzie, uszczelki dolne 
przypodłogowe, uszczelki ościeżnicy, uszczelnienie nadproża.  
Bramy mają być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym 
opadnięciem. Zastosowane konstrukcje, połączenia montażowe i materiały mają być odporne 
na korozje lub należy je zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Bramy mają spełniać polskie normy, a w szczególności: PN-EN 12604:2002 „Bramy. 
Aspekty mechaniczne. Wymagania”, PN-EN 12453:2002 „Bramy. Bezpieczeństwo 
użytkowania bram z napędem. Wymagania”, PN-EN 12978:2004 (U) „Drzwi i bramy. 
Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem. Wymagania i metody badań”. 
 
W hali należy zamontować odpowiednią (wynikającą z wymagań przepisów prawa) liczbę 
ewakuacyjnych drzwi osobowych wyposażonych w zamki. 
 
Wejście do zaplecza socjalnego i wyjście z zaplecza do hali sortowni przez drzwi 
jednoskrzydłowe o wymiarach: 1,1 m x 2,1 m. 
 
We fragmentach hali narażonej na uderzenia, hala ma być zaprojektowana do wys. 3 m jako 
konstrukcja żelbetowa, zdolna wytrzymać uderzenie masy ok. 21 Mg, poruszającej się z 
prędkością 5 km/godz. Wykończenie ścian wewnętrznych do wys. 3 m należy zaprojektować 
jako gładkie i nienasiąkliwe, łatwozmywalne (kontakt z odpadami). 
 
Konstrukcja budynku i zastosowane materiały do budowy winny utrudnić osiadanie kurzu na 
wewnętrznych ścianach budynku a także umożliwić łatwe utrzymanie obiektu w czystości. 
Posadzka hali ma być wykonana jako łatwozmywalna i nienasiąkliwa, nieprzenikalna dla 
odcieków, niepyląca, przystosowana dla ruchu ciężkiego. Ukształtowanie powierzchni 
posadzki ma umożliwić zebranie ścieków ze zmywania do sieci kanalizacyjnej. 
 
Przewiduje się, że dostawy odpadów z selektywnej zbiórki będą się odbywać w czasie pracy 
sortowni - praca sortowni powinna być zsynchronizowana z czasem pracy taboru zwożącego 
odpady do sortowania. Odpady do segregacji winny być rozładowywane w pierwszej 
kolejności na płytę przed przenośnikiem załadowczym. Powierzchnia płyty rozładunkowej, 
minimum 500 m2

, powinna zapewnić możliwość złożenia minimum ¼ ilości odpadów 
przeznaczonej do sortowania w ciągu jednego dnia roboczego. Powierzchnia płyty 
rozładunkowej powinna być wydzielona boksem o wys. 3 m wykonanym jako konstrukcja 
żelbetowa, zdolna wytrzymać uderzenie masy ok. 21 Mg, poruszającej się z prędkością 5 
km/godz. Wykończenie ścian boksu należy zaprojektować jako gładkie i nienasiąkliwe, 
łatwozmywalne (kontakt z odpadami). 
W bezpośrednim sąsiedztwie każdego z przenośników załadowczych (wewnątrz hali 
sortowni, za sitem) należy przewidzieć budowę boksów umożliwiających złożenie odpadów 
zebranych selektywnie przeznaczonych do segregacji. Odpady do segregacji będą 
załadowywane ładowarką teleskopową BOBCAT T3093CD (własność Zamawiającego) lub 
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ładowarką (obsługującą także kompostownię; należącą do przedmiotu zamówienia). 
W boksach będą składowane surowce i odpady tylko w przypadku spiętrzenia dostaw; nie 
przewiduje się tworzenia zapasu odpadów do sortowania. W sytuacji awaryjnej możliwe jest 
złożenie surowców i odpadów przeznaczonych do sortowania na placu obok budynku.  
Wszystkie odpady dostarczone do segregacji powinny być rozsegregowane tego samego dnia. 
 
W hali sortowni należy przewidzieć kanały (zaprojektowane z uwzględnieniem istniejących 
warunków hydrogeologicznych) pod instalację przenośników. Należy przewidzieć 
odwodnienie kanałów dla ścieków ze zmywania. Wymiary kanałów, a także szczegółowe 
wymagania, co do fundamentowania należy uzgodnić z dostawcą linii sortowniczej. Dla 
potrzeb linii sortowniczej będącej własnością Zamawiającego należy przewidzieć kanały dla 
przenośników oznaczonych w punkcie 1.8.18.2.1 numerami 1-1 i 2-1. 
Należy przewidzieć pomieszczenie, w którym zostanie zainstalowany ciąg technologiczny do 
rozdrabniania tworzyw sztucznych (kruszarka z osprzętem) będąca własnością 
Zamawiającego. Z uwagi na wysoki poziom hałasu emitowany przez kruszarkę podczas pracy 
należy zastosować izolację akustyczną urządzenia, która pozwoli na dotrzymanie wymagań 
dotyczących hałasu dla stanowiskach pracy stałej.  
Bramę wjazdową do pomieszczenia należy wykonać jako rolowaną. Minimalne wymiary 
bramy: H = 4,2 m, B = 4,0 m. Brama powinna mieć świetliki na wysokości od 1,60 m do 2,40 
m. Bramę należy zaopatrzyć w automatyczny system otwierania i zamykania oraz awaryjnie 
w ręczny system otwierania i zamykania (zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz).  
Brama ma posiadać uszczelki zewnętrzne na całym obwodzie, uszczelki dolne 
przypodłogowe, uszczelki ościeżnicy, uszczelnienie nadproża.  
Brama ma być wyposażona w urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym 
opadnięciem. Zastosowane konstrukcje, połączenia montażowe i materiały mają być odporne 
na korozje lub należy je zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Brama ma spełniać polskie normy, a w szczególności: PN-EN 12604:2002 „Bramy. Aspekty 
mechaniczne. Wymagania”, PN-EN 12453:2002 „Bramy. Bezpieczeństwo użytkowania bram 
z napędem. Wymagania”, PN-EN 12978:2004 (U) „Drzwi i bramy. Urządzenia 
zabezpieczające do drzwi i bram z napędem. Wymagania i metody badań”. W pomieszczeniu 
należy zamontować odpowiednią (wynikającą z wymagań przepisów prawa) liczbę 
ewakuacyjnych drzwi osobowych wyposażonych w zamki. 
 
Część linii sortowniczych wraz ze stanowiskami obsługowymi będzie obudowana w sposób 
umożliwiający lokalne ogrzewanie i wentylację - będzie stanowić 2 kabiny sortownicze.  
 
Część socjalna 
Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii dla 
części socjalnej należy przyjąć jak dla budynku użyteczności publicznej w rozumieniu 
przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 
690). 
 
Część socjalna może być dobudówką, nawą lub wewnętrznym budynkiem hali, co zostawia 
się do decyzji Wykonawcy. 
 
Przewiduje się następujące, minimalne zagospodarowanie zaplecza dla wielkości zatrudnienia 
określonego w punkcie A.1.7.1.9: 
parter: 
! dyspozytornia,  
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! zaplecze socjalne dla pracowników składowiska - szatnia, umywalnia, natryski, WC – 2 
kabiny z pisuarami i umywalkami, 

! WC – ogólnodostępne, 1 kabina z pisuarem i umywalką, 
! suszarnia odzieży, 
! pomieszczenie do ogrzewania się pracowników, 
! palarnia, 
! rozdzielnia elektryczna, 
! sterownia z usytuowaniem umożliwiającym wizualną kontrolę pracy sortowni, 
! warsztat mechaniczny, pomieszczenie magazynowe (minimum 15 m2 każde), 
! kotłownia olejowa z magazynem oleju, 
! korytarz i klatka schodowa. 
piętro: 
! zaplecze socjalne dla pracowników sortowni, kompostowni, zakładu demontażu 

odpadów wielkogabarytowych, pracowników obsługi - szatnie, umywalnie, natryski, 
WC - 3 kabiny z pisuarami i umywalkami, 

! jadalnia wraz urządzeniami do podgrzewania posiłków, urządzeniami do zmywania 
naczyń, szafkami do przechowywania posiłków, 

! korytarz i klatka schodowa.  
 
Ponadto dla celów dydaktycznych należy zaprojektować jedno pomieszczenie (salę 
szkoleniową) dla grupy do 80 osób oraz 4 pomieszczenia biurowe (o powierzchni 15 m2 
każde). 
 
Parametry poszczególnych elementów zaplecza socjalnego muszą być zgodne z 
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 129, 
poz. 844, t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650), stosownie do charakteru zatrudnienia 
poszczególnych grup pracowników. 
 
Pomieszczenia socjalne powinny być wyposażone w instalacje wod-kan i ciepłej wody, 
instalacje centralnego ogrzewania i wentylacji oraz oświetlenia i siły. 
Pomieszczenia biurowe i sala szkoleniowa powinny być wyposażone w instalacje centralnego 
ogrzewania, wentylacji, oświetlenia i siły oraz instalacje teletechniczne. 
Każde pomieszczenie biurowe należy wyposażyć w 4 gniazdka wtyczkowe jednofazowe po 
jednym na każdej z ścian i gniazda teletechniczne w ilości 2 sztuk, a salę szkoleniową w 8 
gniazd wtyczkowych jednofazowych, po dwa na każdej ze ścian i gniazda teletechniczne w 
ilości 2 sztuk. 
Posadzka w pomieszczeniach warsztatu mechanicznego, pomieszczeniu magazynowym, 
kotłowni ma być wykonana jako szczelna, łatwozmywalna. Ukształtowanie powierzchni 
posadzek ma umożliwić zebranie ścieków do studzienek bezodpływowych. 
Na podłogach pozostałych pomieszczeń płytki o twardości 6 w skali Mohna i w IV klasie 
ścieralności (zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-7:2000 „Płytki i płyty ceramiczne. 
Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych”), na ścianach cokół z 
płytek. Ściany i sufit pokryte tynkiem i dwukrotnie malowane emulsją. W umywalniach, 
natryskach, WC, jadalni, suszarni odzieży płytki ścienne do wysokości 2m, na podłodze 
płytki antypoślizgowe. Na schodach płytki antypoślizgowe na stopniach ryflowane, 
balustrada ze stali kwasoodpornej polerowanej.  
Drzwi wewnętrzne płytowe z okuciami. Okna z okuciami wykonane z pcv z mikrowentylacją, 
rozwierno-uchylne, szyby jednokomorowe, przy czym okna do wnętrza hali o podniesionych 
właściwościach izolacji akustycznej. Drzwi zewnętrzne z pcv z okuciami i samozamykaczem.  
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Kolory ścian jasne pastelowe ustalone z Zamawiającym na etapie opracowywania projektu 
wykonawczego, sufity w kolorze białym. 
 
Wyposażenia pomieszczeń podano w pkt. 1.8.18.8. 
 
zapotrzebowanie na energię elektryczną 
Zapotrzebowanie na energię szacuje się na około 370 kW, przy czym określono je zakładając 
rezerwę 20 kW pod rozbudowę wyposażenia Zakładu w przyszłości. Zapotrzebowanie jest 
podane jako orientacyjne i należy je zweryfikować po wyborze dostawcy linii sortowniczej. 
 
 
woda 
Przewiduje się doprowadzenie wody na potrzeby zmywania posadzki i mycia urządzeń linii 
sortowniczej oraz na potrzeby zaplecza socjalnego i ppoż. 
 
wentylacja 
Przewiduje się budowę następujących instalacji: 
! wentylacja kabin sortowniczych w hali sortowni - system dostarczany wraz z linią 

sortowniczą, 
! wentylacja nawiewno-wywiewna szatni, umywalni, WC, jadalni, w części socjalnej 

budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
! wentylacja nawiewno-wywiewna z uzdatnianiem powietrza dla suszarni, pomieszczenia 

do ogrzewania się pracowników w części socjalnej budynku zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

! niezależna wentylacja pomieszczenia palarni, 
! wentylacja hali sortowni: naturalna i mechaniczna wyciągowa z odpylaniem. Instalacja 

wentylacyjno - odpylająca winna zapewnić minimum 3 wymiany powietrza/h w hali 
sortowni (ze sprawdzeniem stężeń emisji od samochodów i ładowarek). Podciśnienie 
wytwarzane przez system wentylacyjny winno uniemożliwić przedostawanie się pyłów a 
także zapachów przez otwarte bramy.  

 
ogrzewanie  
Ogrzewane będą następujące pomieszczenia w hali sortowni:  
! kabiny sortowni - ogrzewanie elektryczne lub alternatywnie – ogrzewanie wodne, 
! pomieszczenia magazynowe oraz zaplecze socjalne – ogrzewanie wodne; grzejniki 

płytowe.  
Przewiduje się budowę kotłowni olejowej, która będzie dostarczać energii na podgrzanie 
wody dla celów socjalnych oraz ogrzewania zaplecza socjalnego. 
 
Wstępnie ogrzewanie budynku (co), zasilenie nagrzewnic wentylacyjnych (ct) oraz 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej (cwu) przyjęto z instalacji cieplnej wodnej 
dwururowej zasilanej z kotłowni wodnej o parametrach czynnika grzewczego 85/650C, 
zlokalizowanej w tym budynku. Docelowo po roku 2013/14 obiekt będzie zaopatrzony w 
ciepło wytwarzane w agregacie prądotwórczym opalanym gazem wysypiskowym. 
Zaprojektowana kotłownia stanowić będzie wówczas awaryjne źródło ciepła. 
Orientacyjne zapotrzebowanie ciepła dla Zakładu na terenie A wyniesie: 
Qco = 26 kW 
Qct = 25 kW 
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Qcwu = 85 kW 
Dla optymalnej pracy kotłowni przyjęto: 
! 1 kocioł niskotemperaturowy z palnikiem wentylatorowym dwustopniowym, opalany 

olejem opałowym pracujący tylko w sezonie grzewczym na potrzeby co i ct, 
! 1 kocioł niskotemperaturowy z palnikiem wentylatorowym jednostopniowym, opalany 

olejem opałowym pracujący cały rok na potrzeby przygotowania cwu, 
Oprócz kotłów, w pomieszczeniu kotłowni będą znajdowały się: 
! pojemnościowy wymiennik ciepłej wody, 
! oddzielne kominy ze stali korozjoodpornej, wyprowadzające spaliny około 2 m ponad 

połać dachową, 
Pracę kotłowni przewidziano automatyczną w zależności od warunków pogodowych.  
W oddzielnym magazynie oleju przewidziano baterię zbiorników z tworzyw sztucznych na 
olej opałowy lekki z zapasem oleju na pół sezonu grzewczego. 
Rozwiązania techniczne kotłowni powinny docelowo umożliwić wykorzystanie ciepła z 
agregatu prądotwórczego wykorzystującego gaz wysypiskowy. 
sieci teletechniczne 
Należy doprowadzić sieć telefoniczną do pomieszczeń sterowni, administracyjnych, 
szkoleniowych, dyspozytorni. 
 

1.8.6. Budynek kompostowni odpadów organicznych– (teren A) 
 
Konstrukcja hali stalowa, ramowa, jednonawowa, nieocieplana. Konstrukcja blachownicowa 
ram nośnych. Zastosowane konstrukcje, połączenia montażowe i materiały mają być odporne 
na korozje lub należy je zabezpieczyć antykorozyjnie – z uwagi na warunki wewnątrz hali. 
Powierzchnia okien zgodna z obowiązującymi przepisami. 
Dach dwuspadowy z odprowadzeniem wody z dachu (komplet rynien i rur spustowych). 
Należy przewidzieć drabinę inspekcyjną prowadząca na dach oraz kompletne zabezpieczenie 
piorunochronne. 
Zewnętrzna kolorystyka hali zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie opracowywania 
projektu budowlanego. 
 
Bramy należy wykonać jako rolowane. Minimalne wymiary bram: H = 4,5 m, B = 4,5 m, przy 
czym wymiary bram powinny umożliwić wjazd do hali przerzucarki, będącej przedmiotem 
zamówienia, o której mowa w pkt. 1.8.18.3. Bramy wjazdowe winny mieć świetliki na 
wysokości od 1,60 m do 2,40 m. Bramy należy zaopatrzyć w automatyczny system otwierania 
i zamykania oraz awaryjnie w ręczny system otwierania i zamykania (zarówno z zewnątrz, 
jak i od wewnątrz).  
Bramy mają posiadać uszczelki zewnętrzne na całym obwodzie, uszczelki dolne 
przypodłogowe, uszczelki ościeżnicy, uszczelnienie nadproża.  
Bramy mają być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym 
opadnięciem. Zastosowane konstrukcje, połączenia montażowe i materiały mają być odporne 
na korozje lub należy je zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Bramy mają spełniać polskie normy, a w szczególności: PN-EN 12604:2002 „Bramy. 
Aspekty mechaniczne. Wymagania”, PN-EN 12453:2002 „Bramy. Bezpieczeństwo 
użytkowania bram z napędem. Wymagania”, PN-EN 12978:2004 (U) „Drzwi i bramy. 
Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem. Wymagania i metody badań”. 
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W hali kompostowni należy zainstalować minimum 2 bramy w obszarze przyjęcia odpadów, 
oraz minimum 1 bramę w obszarze wyładunku kompostu na plac dojrzewania. 
 
W hali należy zamontować odpowiednią (wynikającą z wymagań przepisów prawa) liczbę 
ewakuacyjnych drzwi osobowych wyposażonych w zamki. 
 
We fragmentach hali narażonej na uderzenia, hala winna być zaprojektowana do wys. 3 m 
jako konstrukcja żelbetowa, zdolna wytrzymać uderzenie masy ok. 21 Mg, poruszającej się z 
prędkością 5 km/godz. Wykończenie ścian wewnętrznych do wys. 3 m należy zaprojektować 
jako gładkie i nienasiąkliwe, łatwozmywalne (kontakt z odpadami). 
 
Konstrukcja budynku i zastosowane materiały i technologie winny utrudnić osiadanie kurzu 
na wewnętrznych ścianach budynku a także umożliwić łatwe utrzymanie obiektu w czystości.  
 
Posadzka hali ma być wykonana jako łatwozmywalna, nieprzenikalna dla odcieków, 
niepyląca, przystosowana dla ruchu ciężkiego. Ukształtowanie powierzchni posadzki ma 
umożliwić zebranie ścieków ze zmywania posadzki do sieci kanalizacyjnej.  
 
Na podłogach pomieszczenia dyspozytora i WC płytki o twardości 6 w skali Mohna i w IV 
klasie ścieralności (zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-7:2000 „Płytki i płyty ceramiczne. 
Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych”), na ścianach cokół z 
płytek. Ściany i sufit pokryte tynkiem i dwukrotnie malowane emulsją. W WC płytki ścienne 
do wysokości 2m, na podłodze płytki antypoślizgowe. Kolory ścian w sterowni i WC jasne 
pastelowe ustalone z Zamawiającym na etapie opracowywania projektu wykonawczego, 
sufity w kolorze białym. 
 
zapotrzebowanie na energię elektryczną 
Zapotrzebowanie na energię szacuje się na ok. 42,5 kW, a po rozbudowie na ok. 57,5 kW.  
 
woda 
Przewiduje się doprowadzenie wody na potrzeby technologiczne kompostowania (zwilżanie 
masy kompostowanej) oraz do zmywania posadzki i do sanitariatu 
 
wentylacja hali kompostowni 
Wentylacja hali kompostowni: naturalna i mechaniczna wyciągowa z oczyszczaniem 
powietrza na biofiltrze. Instalacja wentylacyjna winna zapewnić minimum 3 wymiany 
powietrza/h w hali. Podciśnienie wytwarzane przez system wentylacyjny winno uniemożliwić 
przedostawanie się pyłów, a także zapachów przez otwarte bramy.  
 
ogrzewanie 
Zakłada się ogrzewanie elektryczne tylko pomieszczenia dyspozytora z sanitariatem. 
Alternatywnie możliwe jest wykorzystanie ciepła procesowego. 
 
sieci teletechniczne 
Należy doprowadzić sieć telefoniczną do pomieszczenia sterowni. 

 
1.8.7. Biofiltr – (teren A) 
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Wykończenie powierzchni wewnętrznych biofiltra należy zaprojektować jako gładkie i 
nienasiąkliwe, łatwozmywalne (kontakt z wilgotnym powietrzem i masą filtracyjną). Skrzynia 
betonowa, którą tworzy biofiltr jest wypełniona masą filtracyjną, której zadaniem jest 
oczyszczenie gazów procesowych powstających w czasie kompostowania. Jakość 
oczyszczonego powietrza musi odpowiadać polskim przepisom ochrony powietrza. 

 
1.8.8. Budynek garażowy i warsztatowy – (teren A) 
 
Konstrukcja hali jednonawowa, nieocieplana. Zastosowane konstrukcje, połączenia 
montażowe i materiały mają być odporne na korozje lub należy je zabezpieczyć 
antykorozyjnie. Powierzchnia okien zgodna z obowiązującymi przepisami. 
Dach dwuspadowy z odprowadzeniem wody z dachu (komplet rynien i rur spustowych). 
Należy przewidzieć drabinę inspekcyjną prowadząca na dach oraz kompletne zabezpieczenie 
piorunochronne. 
Zewnętrzna kolorystyka hali zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie opracowywania 
projektu budowlanego. 

 
W budynku winny znaleźć się następujące pomieszczenia: 6 pomieszczeń garażowych o 
wym.: 5,0 m x 15,0 m oraz 2 pomieszczenia garażowe o wym. 5,0 m x 9,0 m.  
Poza pomieszczeniami garażowymi przewiduje się budowę pomieszczenia warsztatowego z 
podręcznym magazynem o łącznej przybliżonej powierzchni około 24 m2.  

 
Wyjazdy z pomieszczeń garażowych sprzętu wysypiskowego winny być zwrócone w stronę 
dróg prowadzących na składowisko, natomiast wyjazdy z pomieszczeń garażowych sprzętu 
wykorzystywanego dla obsługi sortowni, kompostowni i placu przerobu odpadów 
budowlanych winny być zwrócone w tę stronę Zakładu.  
 
Bramy należy wykonać jako rolowane. Minimalne wymiary bram: H = 4,5 m, B = 4,5 m. 
Bramy należy zaopatrzyć w automatyczny system otwierania i zamykania oraz awaryjnie w 
ręczny system otwierania i zamykania (zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz).  
Bramy mają posiadać uszczelki zewnętrzne na całym obwodzie, uszczelki dolne 
przypodłogowe, uszczelki ościeżnicy, uszczelnienie nadproża.  
Bramy mają być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym 
opadnięciem. Zastosowane konstrukcje, połączenia montażowe i materiały mają być odporne 
na korozje lub należy je zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Bramy mają spełniać polskie normy, a w szczególności: PN-EN 12604:2002 „Bramy. 
Aspekty mechaniczne. Wymagania”, PN-EN 12453:2002 „Bramy. Bezpieczeństwo 
użytkowania bram z napędem. Wymagania”, PN-EN 12978:2004 (U) „Drzwi i bramy. 
Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem. Wymagania i metody badań”. 
 
Należy przewidzieć 2 wejścia zewnętrzne do magazynku podręcznego H = 2,1 m, B = 1,2 m. 
Należy przewidzieć 2 wejścia wewnętrzne z warsztatu podręcznego do pomieszczeń 
garażowych. 
 
energia elektryczna 
Należy doprowadzić energię elektryczną na potrzeby oświetlenia wewnętrznego i 
zewnętrznego, ogrzewania pomieszczenia warsztatowego oraz gniazd 230 V – szacunkowo 
około 6,5 kW. 
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woda 
Nie przewiduje się doprowadzenia wody. 

 
1.8.9. Wiata przygotowania wsadu dla kompostowni odpadów zielonych, wiata 

doczyszczania i uszlachetniania kompostu z odpadów zielonych i organicznych, 
wiata demontażu mebli – (teren A) 

 
Wiata stalowa z zadaszeniem i osłonami do wys. 2 m, o powierzchni zabudowy ok. 300 m2  - 
2 sekcje o pow. ok. 150 m2 każda. Dach nieocieplany. Wiata demontażu mebli stanowiąca 
jedno pomieszczenie będzie wybudowana jako przedłużenie wiat przygotowania surowca do 
kompostowania i obróbki kompostu.  
Pomieszczenia oświetlone elektrycznie i doświetlone światłem dziennym.  
 
Zastosowane konstrukcje, połączenia montażowe i materiały mają być odporne na korozje lub 
należy je zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 
Pomieszczenie demontażu mebli wyposażone będzie w stanowisko ślusarskie, wózek 
paletowy ręczny, zestaw pojemników do gromadzenia złomu, tekstyliów, wypełniaczy, szkła 
oraz piłę tarczową do drewna. 
 
woda i ścieki 
Nie przewiduje się doprowadzenia wody do wiat. Pracownicy będą korzystać z urządzeń 
sanitarnych pobliskiego zaplecza w budynku administracyjnym.  
 
wentylacja 
Przewiduje się budowę następujących instalacji: 
! wentylację grawitacyjną we wszystkich pomieszczeniach, 
! instalację odpylającą piły do drewna w pomieszczeniu demontażu mebli. 
 
energia elektryczna 
Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla pomieszczenia demontażu mebli szacuje się na 
około 6,5 kW. 

 
1.8.10. Portiernia – (teren A) 
 
Architektura budynku winna być zbliżona do architektury pozostałych obiektów Zakładu. 
Okna portierni usytuowane w trzech kierunkach: wjazdu do Zakładu i terenu Zakładu.  

Przewiduje się zaprojektowanie budynku parterowego, wykonanego w technologii 
tradycyjnej o powierzchni około 30 m2 i kubaturze około 90 m3, z jednym pomieszczeniem 
dla portiera, przedsionkiem i sanitariatem. 

Na podłogach pomieszczeń płytki o twardości 6 w skali Mohna i w IV klasie ścieralności 
(zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-7:2000 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie 
odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych”), na ścianach cokół z płytek. 
Ściany i sufit pokryte tynkiem i dwukrotnie malowane emulsją. W WC płytki ścienne do 
wysokości 2m, na podłodze płytki antypoślizgowe. Kolory ścian w sterowni i WC jasne 
pastelowe ustalone z Zamawiającym na etapie opracowywania projektu wykonawczego, 
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sufity w kolorze białym. Drzwi wewnętrzne płytowe z okuciami. Okna z okuciami wykonane 
z PCV wielokomorowe, z mikrowentylacją, rozwierno-uchylne, szyby jednokomorowe. 
Drzwi zewnętrzne z PCV z okuciami i samozamykaczem.  
Wyposażenie portierni: biurko, 2 krzesła, szafka ubraniowa. 

woda 
Przewiduje się doprowadzenie wody na potrzeby sanitarne.  
 
wentylacja 
Przewiduje się instalację grawitacyjną.  
 
sieci teletechniczne 
Należy doprowadzić sieć telefoniczną do portierni. 
 
zapotrzebowanie na energię elektryczną 
Zapotrzebowanie na energię szacuje się na ok. 5 kW na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody i 3 
gniazd 230V.  
 
ogrzewanie  
Przewiduje się elektryczne ogrzewanie pomieszczeń. 

 
1.8.11. Zbiornik ścieków i podczyszczania ścieków – (teren A) 
 
Podczyszczania ścieków powinna być zaprojektowana w oparciu o ilość i jakość ścieków 
wynikających z przyjętych rozwiązań technologicznych oraz zasad odprowadzania ścieków z 
poszczególnych obiektów, z dróg, placów i dachów. 

Podczyszczania ścieków powinna pracować w systemie zautomatyzowanym tylko z 
okresowym dozorem kontrolnym przez pracownika obsługi. 

Podstawowym wymogiem jest jakość oczyszczonych wód opadowych, ścieków 
technologicznych i sanitarnych, która musi odpowiadać warunkom określonym przez 
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu. 

 
1.8.12. Place i drogi technologiczne kompostowni odpadów organicznych – (teren A) 
 
Place mają być wykonane z betonu. Konstrukcję dróg i placów należy przewidzieć jak dla 
ruchu ciężkiego z ukształtowaniem zapewniającym zorganizowany odbiór wód opadowych i 
odcieków.  
Nawierzchnia placów ma być szczelna i odporna na ścieranie z uwagi na pracę urządzeń 
technologicznych w czasie dojrzewania kompostu oraz prac przeładunkowych i ujęta w 
krawężniki drogowe. 

 

1.8.13. Place i drogi technologiczne kompostowni odpadów zielonych – (teren A) 
 
Place mają być wykonane z betonu. Konstrukcję dróg i placów należy przewidzieć jak dla 
ruchu ciężkiego z ukształtowaniem zapewniającym zorganizowany odbiór wód opadowych i 
odcieków.  
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Nawierzchnia placów ma być szczelna i odporna na ścieranie z uwagi na pracę urządzeń 
technologicznych w czasie dojrzewania kompostu oraz prac przeładunkowych i ujęta w 
krawężniki drogowe.. 

 
1.8.14. Plac przerobu odpadów budowlanych – (teren A) 
 
Plac ma być utwardzony płytami drogowymi. Drogi wokół placów i wewnętrzne place 
manewrowe winny być także utwardzone.  
Ukształtowanie dróg i placów ma zapewnić zorganizowany odbiór wód opadowych. 
Maksymalny nacisk na oś sprzętu ciężkiego wyniesie ok. 12 Mg.  
 
energia elektryczna 
W zależności od wymagań maszyn do przerobu gruzu należy przewidzieć wybudowanie 
rozdzielni, umożliwiającej ich podłączenie (w przeważającej większości agregaty te mają 
jednak własny napęd). Zapotrzebowanie energii na oświetlenie placu - 3,0 kW. 

 
1.8.15. Zakład demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz magazyn 

odpadów niebezpiecznych– (teren B) 
 
Zakład demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz magazyn odpadów 
niebezpiecznych zlokalizowane zostały w istniejącym budynku magazynowym 
zlokalizowanym na terenie B. 
W istniejącym budynku magazynowym zostaną zlokalizowane pomieszczenie demontażu 
sprzętu AGD, pomieszczenie demontażu sprzętu elektronicznego oraz magazyn 
odpadów niebezpiecznych. 
 
Powierzchnia użytkowa pomieszczenia demontażu sprzętu AGD F = 145,8 m2. 
Pomieszczenie będzie wyposażone w stację odsysania freonów, stanowiska ślusarskie, zestaw 
pojemników, wózek paletowy, wózek podnośnikowy, 
 
Powierzchnia użytkowa pomieszczenia demontażu sprzętu RTV oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego F = 87,5 m2. Pomieszczenie będzie wyposażone w 
stanowiska ślusarskie dla demontażu lekkich przedmiotów, stanowisko demontażu monitorów 
i telewizorów, zestaw pojemników do gromadzenia surowców wtórnych lub odpadów wg 
rodzajów, wózki paletowe, 
 
Powierzchnia użytkowa magazynu odpadów niebezpiecznych F = 87,5 m2. 
 
Na potrzeby zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych i magazynu odpadów 
niebezpiecznych należy zaadaptować istniejący budynek magazynowy, w którym dotychczas 
była prowadzona obróbka odpadów surowcowych. Przed podjęciem adaptacji należy 
przeprowadzić inwentaryzację budynku. 
 
Przewidywany zakres adaptacji budynku - roboty murowe, tynkowanie wnętrza, poprawa 
izolacji termicznej, wymiana więźby dachowej wraz z poszyciem, ocieplenie dachu, 
modernizacja instalacji elektrycznej, montaż instalacji wentylacyjnej oraz ewentualnie 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.  
Drzwi do pomieszczeń demontażu sprzętu AGD oraz sprzętu elektronicznego wykonane są 
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jako stalowe dwuskrzydłowe H = 2,1 m, B = 2,4 m. Przewiduje się wybudowanie zadaszenia 
nad bramami wjazdowymi do pomieszczeń demontażu sprzętu AGD oraz sprzętu 
elektronicznego, o wymiarach ok. 1,2 m x 3,5 m nad każdą bramą z oświetleniem pod 
zadaszeniem oraz remont rampy. 
Posadzka w magazynie odpadów niebezpiecznych ma być wykonana w sposób 
uniemożliwiający przedostanie się szkodliwych substancji do gruntu.  
 
Adaptacji poddana zostanie także część magazynowa zaplecza technicznego w zakresie 
związanym z adaptacją pozostałych pomieszczeń tj. remont dachu, ewentualna wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji elektrycznej. 
 
woda i ścieki 
Konieczne do wykonania instalacje wynikać będą z przepisów BHP oraz rozwiązań 
technologicznych zaprojektowanych przez Wykonawcę. 
W pobliskim budynku administracyjnym znajdują się urządzenia sanitarne, z których 
korzystają pracownicy. Z przepisów BHP może wyniknąć potrzeba urządzenia sanitariatu lub 
umywalki. Prace przy demontażu mogą wiązać się z powstawaniem odcieków wprost, lub z 
generowaniem ścieków podczas czyszczenia posadzek.  
 
wentylacja 
! wentylacja grawitacyjna we wszystkich pomieszczeniach, 
! wentylacja mechaniczna, awaryjna wywiewna z magazynu odpadów niebezpiecznych  
 
ogrzewanie  
Zasilanie w ciepło pomieszczeń demontażu w modernizowanym budynku magazynowym - 
siecią zakładową cieplną z lokalnej kotłowni. 
 
energia elektryczna 
Zwiększenie zapotrzebowania energii elektrycznej dla pomieszczeń demontażu 
zlokalizowanych w modernizowanym budynku magazynowym na terenie B szacuje się na 
około 11 kW.  

 
1.8.16. Zagospodarowanie terenu 
Sieci zewnętrzne oraz sieci na terenie Zakładu należy wykonać w terminie umożliwiającym 
sprawdzenie instalacji w budynkach i obiektach poprzedzające wystawienie przejściowych 
świadectw płatności. 

Zaopatrzenie Zakładu w wodę 
Zamawiający dysponuje warunkami zaopatrzenia w wodę wydanymi przez Toruńskie 
Wodociągi Sp. z o.o. (załączono w B.4.5) 
Na sieci będą zainstalowane hydranty przeciwpożarowe naziemne φ80 mm w ilości około 15 
sztuk i zasuwy sekcyjne – 3 sztuki. 

Gospodarka ściekowa 
Na terenie Zakładu mają być wyodrębnione cztery rodzaje ścieków: 
! ścieki sanitarne, 
! ścieki technologiczne, 
! ścieki deszczowe i roztopowe wymagające podczyszczenia, 
! ścieki deszczowe i roztopowe czyste. 
Zamawiający dysponuje warunkami odprowadzenia ścieków wydanymi przez Toruńskie 
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Wodociągi Sp. z o.o. 
Instalacje odprowadzające ścieki mają być wyposażone w urządzenia podczyszczające do 
wymagań określonych w polskich przepisach i odbiorcy ścieków – Toruńskie Wodociągi 
Spółka z o.o., tj. zbiorniki sedymentacyjne, podczyszczalnię ścieków oraz przepompownie. 
Po uzyskaniu właściwych parametrów w systemie zakładowym, ścieki zostaną 
przepompowane do sieci miejskiej. 

Energetyka 

Na teren A Zakładu, przewiduje się doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii 
napowietrznej 15 kV zasilającej obecne zaplecze MPO. Przewidziano wybudowanie stacji 
transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV, zasilanej kablem ziemnym z linii 15 kV. 
Za stacji transformatorowej poprzez rozdzielnię poprowadzone będą obwody kablowe nn 
doprowadzające energię do poszczególnych obiektów oraz linia oświetleniowa zasilająca 
latarnie. 

Energia cieplna 

Ciepło na potrzeby Zakładu będzie produkowane na miejscu w lokalnej kotłowni olejowej, 
bądź ze spalania gazu składowiskowego. 
Kotłownia zostanie zlokalizowana w części socjalnej przy budynku sortowni. 
Docelowo należy przewidzieć możliwość wykorzystania ciepła z agregatu prądotwórczego 
przetwarzającego gaz wysypiskowy. 

Łączność telefoniczna 

Do Zakładu ma być doprowadzona linia telefoniczna. Dla łączności wewnętrznej należy 
przewidzieć instalację centrali 10 numerowej. 

Pozostałe drogi i place manewrowe poza technologicznymi 

Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przewiduje się wykonanie 
dróg wyłącznie o nawierzchni asfaltowej. Krawężniki dróg wewnętrznych, graniczących z 
placami obróbki kompostu mają być wykonane jako wtopione (w poziomie placów). 
Drogi wokół placów i wewnętrzne place manewrowe winny być utwardzone. Ukształtowanie 
dróg i placów ma zapewnić zorganizowany odbiór wód opadowych. Ujęcie wód opadowych 
w obrębie placów obróbki kompostu ma być wykonane w postaci rowów otwartych (jako 
rynsztok). Maksymalny nacisk na oś sprzętu ciężkiego wyniesie około 12 Mg.  
Należy przyjąć się wykonanie drogi dojazdowej do nowej niecki składowiska o dwóch 
rodzajach nawierzchni – ulepszonej dla pojazdów dowożących odpady i gruntowej, dla 
technologicznego sprzętu wysypiskowego. 
Droga dla pojazdów dowożących odpady na terenie niecki składowiska ma być wykonana z 
płyt drogowych na podsypce piaskowej. 

Zieleń ochronna i dekoracyjna 

Istniejące zadrzewienie terenu wymaga wycinki znacznej ilości drzew i krzewów. Zaleca się 
w miarę możliwości wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejącej zieleni, zwłaszcza 
wysokiej, jako strefy izolacyjnej i ozdobnej.  
Zakłada się nasadzenia zewnętrznych pasów zieleni topolą berlińską i robinią białą. 
Wewnętrzne tereny zielone będą obsadzone jałowcem niebieskim i berberysem, a także 
kwiatami jednorocznymi. Zakładanie trawników należy poprzedzić rozłożeniem ziemi 
urodzajnej. 
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Ogrodzenie Zakładu 

Słupki ogrodzenia stałego z rury stalowej, ocynkowanej o średnicy 3”, zaślepione, 
zabetonowane. Siatka stalowa ocynkowana o średnicy drutu 2-3 mm, i wielkości oczka 5 cm. 
Siatka wzmocniona 3 linkami stalowymi, ocynkowanymi, wplecionymi w oczka siatki. 

Przy wjeździe na teren Zakładu należy zamontować bramę wyposażoną w urządzenia 
sterujące przystosowane do dużej częstotliwości otwierania, zdalne sterowanie z dwoma 
nadajnikami, lampę sygnalizacyjną i wyłącznik przewodowy. Ponadto na każdym pasie ruchu 
należy zamontować szlaban wjazdowy wyposażony w sygnalizację świetlną.  

Wjazd powinien mieć szerokość umożliwiającą równoczesny ruch pojazdów w obu 
kierunkach (wjazd i wyjazd). 

1.8.17. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
1.8.17.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa 
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. 
W sprawach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i 
odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki 
Budowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw należy 
informować Inżyniera, przedstawiając stosowną dokumentację. 
W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych 
polskich przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie 
www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej. 
 

Wszelkie roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z aktualnymi „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, publikowanymi przez Instytut 
Techniki Budowlanej, „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” publikowanymi 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal lub inne 
organizacje branżowe, stosownie do rodzaju robót. 

W zakresie wymagań ogólnych dla robót drogowych obowiązuje specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót opracowana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych1 
„Wymagania ogólne (D - M - 00.00.00)” z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa płatności”. W 
zakresie wymagań ogólnych dla robót budowlanych obowiązuje specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych „Wymagania ogólne” autorstwa Ośrodka Wdrożeń 
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z o.o. z wyłączeniem pkt 9 
„Podstawa płatności”. 
 
Ponadto wszędzie gdzie wykonywane są zabezpieczenia przeciwkorozyjne obowiązują 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część C: Zabezpieczenia i 
izolacje, zeszyt 3, Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, Warszawa 2004 (ISBN cyklu 83-
7370-660-7). 

                                                 
1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Publicznych rozpowszechnia Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 
o.o. ul. Skaryszewska 19, 03-802 Warszawa. 
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Budowa będzie realizowana w warunkach funkcjonującego Zakładu. Charakter Umowy, w 
ciągu całego czasu jej trwania, może powodować, że pracownicy Zamawiającego i 
Wykonawcy będą równocześnie wykonywali swoje obowiązki w tych samych miejscach i w 
godzinach funkcjonowania Zakładu. W związku z tym Wykonawca powinien stale 
współpracować z personelem operacyjnym Zamawiającego, kontaktując się z nim za 
pośrednictwem Inżyniera. Wyłączając okoliczności niezwiązane z niniejszą Umową i 
sytuacje, gdy istotne jest wykonanie określonego zadania wymaganego w związku z 
realizacją Umowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób zapewniający 
funkcjonowanie Zakładu bez przerwy w całym czasie trwania Umowy.  
Przed rozpoczęciem prac w dowolnym miejscu terenu budowy, które będą miały wpływ lub 
będą mogły wpływać na funkcjonalność istniejących urządzeń, Wykonawca powinien 
zorganizować zebranie, mające na celu omówienie jego szczegółowych propozycji. Zebranie 
winno odbyć się, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, aby 
możliwe było uzgodnienie środków, które należy podjąć w celu zabezpieczenia 
funkcjonowania istniejących części Zakładu. Przed zebraniem Wykonawca powinien 
przedstawić szczegółową, pisemną instrukcję postępowania, opisującą sposób wykonania 
prac i określić swoje propozycje w zakresie prowadzenia robót, środków, jakie należy 
zaangażować, dostępności sprzętu, materiałów itp., jak również przygotowań na wypadek 
zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.  
Wykonawca musi uzyskać pisemną, specjalną aprobatę Inżyniera dla każdej ze swoich 
propozycji przed rozpoczęciem prac w dowolnym miejscu terenu budowy, które to prace będą 
miały wpływ lub potencjalnie będą mogły wpływać na funkcjonowanie istniejącego Zakładu. 
Wykonawca powinien podjąć wszelkie konieczne środki ostrożności, mające na celu 
zabezpieczenie istniejącego Zakładu, konstrukcji, dróg dojazdowych itp. przed uszkodzeniami 
związanymi z wykonywaniem przez niego prac. W razie uszkodzenia przez Wykonawcę 
dowolnej części istniejącego Zakładu, powinien on bezzwłocznie naprawić powstałe 
uszkodzenia. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje wykonanie danej naprawy w całości 
przez Zamawiającego i obciążenie Wykonawcy kosztami związanymi z tą naprawą. 

 

1.8.17.2. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
 
Wykopy CPV 45112100-6 
Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację stanu terenu. W razie 
potrzeby należy porozumieć się pisemnie z właścicielami i użytkownikami terenu, a kopię 
porozumień dostarczyć Inżynierowi. 
Wykopy powinny być przez cały czas prowadzenia robót umocnione zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami i sztuką budowlaną, aby zapobiec ewentualnym 
osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zagrożenie personelu Wykonawcy i Inżyniera, 
spowodować opóźnienia prowadzonych prac, albo narazić na uszkodzenie uzbrojenia terenu i 
sieci doprowadzające media, konstrukcje lub nawierzchnie dróg. 
W przypadku wystąpienia konieczności, wykopy należy wykonywać ręcznie. Powyższe 
uwarunkowania mogą wystąpić w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji, ograniczonego 
dostępu lub z innych względów. Inżynier jest upoważniony do wydania zakazu na piśmie, 
dotyczącego użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie robót. 
Projekt organizacji robót winien zawierać propozycje, dotyczące systemów odwadniających 
oraz usuwania wody. Przed rozpoczęciem odprowadzenia wód gruntowych Wykonawca 
winien uzyskać pisemne zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu, na który ma być 
odprowadzana woda z wykopów.  
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Nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej lub do 
systemu odprowadzania wód powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia 
administratora terenu, instalacji lub cieku. 
Podłoże nośne nie może ulec naruszeniu i uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac 
budowlanych. Niedozwolone jest rozpoczynanie budowy elementów stałych Zakładu na 
podłożu nośnym, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Inżyniera. 
Jeżeli Wykonawca uzna podłoże za nieodpowiednie dla spełnienia warunków realizowanej 
Umowy, wówczas ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Inżyniera i uzyskać od niego 
stosowne, pisemne zalecenia przed kontynuowaniem robót budowlanych. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Prawidłowość zasypki musi być 
potwierdzona przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. 
W przypadku skarp składowiska, bezpośrednio po ich uformowaniu, skarpy zewnętrzne 
należy obłożyć warstwą humusu grubości 10 cm i obsiać mieszanką traw. Od chwili obsiania 
skarp mieszanką traw należy prowadzić jej plewienie, przycinanie i nawadnianie do czasu, aż 
wykonane prace zostaną przyjęte i zostanie podpisane Świadectwo Przyjęcia. 
 
Nie należy humusować i obsiewać obwałowania rozdzielającego obie niecki składowiska oraz 
wewnętrznych skarp składowiska! 
Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - 
”Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania”. 
 
Ponadto wymagania określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane 
na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych: 

! Roboty przygotowawcze (D - 01.00.00) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa płatności” 
! Roboty ziemne (D - 02.00.00) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa płatności” 

 

1.8.17.3. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

 
Roboty fundamentowe CPV 45262300-4 i 45223500-1 
Wszystkie roboty fundamentowe mogą być rozpoczęte po protokólarnym przejęciu wykopów 
i sprawdzeniu stopnia zagęszczenia podłoża. 
Beton stosowany do budowy winien pochodzić z wytworni betonu. Każda dostawa betonu 
winna posiadać odpowiednie świadectwo jakości. 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia winny odpowiadać wymaganiom PN-91/S10042. 
Każda partia stali zbrojeniowej winna posiadać atest hutniczy. 
Wszystkie roboty fundamentowe poza odbiorem jakości robót podlegają kontroli geodezyjnej. 
Zasypki fundamentów mogą być dokonane po ich odbiorze.  

Ponadto wymagania określają wydane przez Instytut Techniki Budowlanej: 
! Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część A: Roboty 

ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 6, Zbrojenie konstrukcji żelbetowych. ITB, Warszawa 
(ISBN cyklu 83-7370-660-7) 

! Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5, Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
podziemnych budynków, ITB, Warszawa 2005(ISBN cyklu 83-7370-660-7). 
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Roboty konstrukcyjne – mury CPV 45262500-6 i konstrukcje stalowe CPV 45262400-5, 
pokrycia i konstrukcje dachowe CPV 45261000-4 
Wszystkie roboty konstrukcyjne ścian mogą być rozpoczęte po protokólarnym przejęciu 
fundamentów. 
Wszystkie roboty murowe i montażowe konstrukcji stalowych budynków poza odbiorem 
jakości robót podlegają kontroli geodezyjnej. 
Przed montażem konstrukcji stalowych winien być przeprowadzony odbiór jakościowy 
poszczególnych elementów. Protokół z takiej kontroli należy dostarczyć Inżynierowi.  
Uszkodzenia powłok zabezpieczenia antykorozyjnego winny zostać usunięte przed 
montażem. 

 
Roboty murowe wykonać zgodnie z PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i 
badania przy odbiorze Wymagania techniczne” oraz PN-69/B-10023 „Roboty murowe. 
Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania 
przy odbiorze”. 
 

Ponadto wymagania określają wydane przez Instytut Techniki Budowlanej: 
! Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część C: 

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1, Pokrycia dachowe, ITB, Warszawa 2004, (ISBN 
cyklu 83-7370-660-7) 

! Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część C: 
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3, Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, Warszawa 
2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7) 

 
Składowiska odpadów CPV 45222110-3  
 
Wykonanie uszczelnienia mineralnego należy poprzedzić badaniami laboratoryjnymi gruntu, 
który ma być użyty do jego budowy. Badania laboratoryjne określić mają m.in. jego 
wilgotność, stopień zagęszczenia, uziarnienie, ewentualnie potrzebną ilość dozowanego 
bentonitu, przewodnictwo hydrauliczne mieszanki. Na podstawie wyników tych badań należy 
sporządzić projekt uszczelnienia mineralnego, zawierający wszystkie szczegółowe dane 
niezbędne do jej właściwego wykonania. 
 
Uszczelnienie mineralne należy starannie zagęścić, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 
minimum 0,95. Wilgotność gruntu w trakcie zagęszczania powinna być zbliżona do 
wilgotności optymalnej określonej w laboratorium gruntoznawczym. Należy kontrolować i 
jeśli to konieczne korygować parametry zagęszczania w celu uzyskania równomierności 
zagęszczenia każdej z warstw. Grubość każdej zagęszczanej warstwy nie powinna 
przekraczać 15 cm.  
 
Bezpośrednio po wykonaniu uszczelnienia mineralnego należy ułożyć warstwę ochronną 
kruszywa lub gruntu o grubości od 15 do 45 cm w celu zapewnienia ochrony tego 
uszczelnienia przed erozją powierzchniową i wysychaniem do czasu wykonania kolejnych 
warstw uszczelnienia.  
 
Ułożenie geomembrany wykonać zgodnie z PN-B-10290:1997 „Geomembrany – ogólne 
wymagania dotyczące wykonawstwa geomembran na budowie składowisk odpadów”. 
Poruszanie się sprzętu ciężkiego jest dozwolone wyłącznie po warstwie filtracyjno – 
ochronnej o miąższości minimum 0,5 m. 
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Dopuszcza się wykonywanie uszczelnienia z geomembrany przy temperaturze powietrza od 
+5 ºC do + 40 ºC. Nie należy wykonywać zgrzewania geomembrany podczas deszczu. 
Spoiny łączące poszczególne pasma geomembrany należy wykonać metodę termiczną przy 
użyciu specjalistycznych urządzeń samojezdnych. Połączenia należy wykonywać zgrzewem 
dwutorowym z kanałem kontrolnym. Do zgrzewania geomembrany zaleca się stosowanie 
połączeń termicznych metodą: gorącego powietrza lub gorącego klina. Powierzchnie kontaktu 
należy wyrównać na całej długości łączonych pasm, z odpowiednim dla danej technologii 
łączenia zakładem. Miejsca zgrzewów powinny być czyste, suche i gładkie. Łaty należy 
wykonywać metoda ekstruzyjną. 
 
Rurociągi wykonać zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz 
„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” publikowanymi przez Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal. 

Wymagania określają: 
! Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 – Warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci wodociągowych (ISBN 83-88695-04-5) 
! Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 – Warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0) 
 
Sieć ciepłownicza CPV 45321000-5 
 
Wymagania określają: 

! Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 4 - Warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych (ISBN 
83-88695-07-X) 

! Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kotłowni na Paliwa Gazowe i Olejowe, II 
wydanie, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacyjnej (ISBN 83-902450-4-3)  

 
Place i drogi technologiczne CPV 45233100-0, 45233200-1, 45233300-2 
Wymagania określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane na 
zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych: 

! Nawierzchnia betonowa (D - 05.03.04) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa płatności” 
! Nawierzchnia z asfaltu lanego (D - 05.03.07) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa 

płatności” 
! Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków (D - 06.01.01) z wyłączeniem 

pkt 9 „Podstawa płatności” 
! Krawężniki (D - 08.01.01 - 08.01.02) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa płatności” 
! Nasyp zbrojony geosyntetykiem (D - 02.03.01b) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa 

płatności” 
! Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i 

chodników (D - 05.03.23a) z wyłączeniem pkt 9 „Podstawa płatności” 
 

Sieci zewnętrzne – wodne, kanalizacyjne CPV 45231300-8 
Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robót 
publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz „Wymaganiami Technicznymi 
COBRTI INSTAL” publikowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej Instal. 



Tom 3 Program funkcjonalno-użytkowy    53 

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami 
komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” 

GO/ZP-16-1/06 

Wymagania określają: 
! Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 – Warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci wodociągowych (ISBN 83-88695-04-5) 
! Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 – Warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0) 
 
Sieci zewnętrzne energetyczne CPV 45231400-9 
Zewnętrzne sieci energetyczne wykonać zgodnie z wytycznymi oraz warunkami przyłączenia 
do sieci wydanymi przez zakład energetycznego w Toruniu (Koncern Energetyczny 
ENERGA SA Oddział Zakład Energetyczny Toruń w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, REJON 
ENERGETYCZNY TORUŃ pl. Fryderyka Skarbka 7/9, Toruń). 
Sieć kablową niskiego nn należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

1.8.17.4. Roboty w zakresie instalacji 
 

Instalacje wewnętrzne: wodne i sanitarne CPV 45332000-3,  
elektryczne CPV 45310000-3, ciepłownicze CPV 45331000-6 
 

Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robót 
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz „Wymaganiami Technicznymi 
COBRTI INSTAL” publikowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej Instal. 

Wymagania określają:  

! Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 – Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (ISBN 83-88695-09-6) 

! Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 – Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (ISBN 83-88695-12-6) 

! Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 – Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych (ISBN 83-88695-13-4) 

! Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 8 – Warunki techniczne 
wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych (ISBN 83-88695-14-2) 

! Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część D: Roboty 
instalacyjne, Zeszyt 2, Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
użyteczności publicznej, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 
83-7370-660-7) 

 

Montaż instalacji technologicznych 
Montaż instalacji technologicznych może być rozpoczęty po zakończeniu i odebraniu hal, 
budynków i fundamentów, na których mają być posadowione.  
Zaleca się udział w odbiorze tych elementów przedstawiciela Dostawcy urządzeń.  
Montaż może się odbyć wyłącznie zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi 
montażu wytwórcy (-ów) instalacji. 
Po sprawdzeniu prawidłowości montażu, usunięciu wszelkich uszkodzeń powstałych w 
trakcie prac montażowych należy przeprowadzić próbę instalacji „na sucho”. 
 
Ruchome wyposażenie technologiczne i pomocnicze 
Przyjęcie wyposażenia ruchomego do Zakładu może się odbyć nie wcześniej niż wtedy, gdy 
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istnieją warunki zabezpieczenia urządzeń przed kradzieżą lub zniszczeniem. W każdym 
przypadku Wykonawcy odpowiada za bieżący nadzór nad kompletacją dostaw, warunków 
przechowywania i konserwacji. 

 

1.8.17.5. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
Tynkowanie CPV 45410000-4, układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach 
CPV 45431000-7, roboty malarskie CPV 45442100-8, Okładziny CPV 45262650-2 

Wymagania określają wydane przez Instytut Techniki Budowlanej: 
! Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1, Tynki, ITB, Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7) 
! Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 3, Posadzki mineralne i żywiczne, ITB, Warszawa 2004, 
(ISBN cyklu 83-7370-660-7) 

! Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 4, Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, ITB, 
Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7) 

! Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 5, Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, ITB, 
Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7) 

! Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część C: 
Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 2, Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji 
budowlanych, ITB, Warszawa, (ISBN cyklu 83-7370-660-7) 

 

1.8.17.6. Materiały 
Wymagania miejscowe i środowiskowe 

Wszystkie materiały i elementy gotowe powinny odpowiadać warunkom miejscowym i 
środowiskowym.  
Warunki środowiskowe mogą się różnić w zależności od miejsca wykonywania robót, 
materiały powinny być odpowiednio dobrane, a elementy gotowe zaprojektowane i wykonane  
w sposób zapewniający wytrzymałość na wpływ występujących w trakcie budowy i 
eksploatacji, w miejscu montażu czynników korozyjnych, a w szczególności: 
! produkty i materiały narażone na kontakt z odpadami, ze ściekami, odciekami mają być 

wykonane z materiałów nienasiąkliwych, gładkich (uniemożliwiających przywieranie 
drobnych części stałych) i nie mogą być biodegradowalne, 

! produkty i materiały mające kontakt z wodą pitną nie mogą powodować zagrożenia 
toksykologicznego, umożliwiać rozwój bakterii i mikroorganizmów chorobotwórczych, 
nie powodować zmiany smaku, zapachu lub barwy wody. Produkty i materiały muszą 
posiadać atest, wydany przez Państwowy Zakład Higieny, potwierdzający przydatność 
do stosowania w instalacjach wody pitnej. 

Roboty budowlane, związane z realizacją Umowy, należy dostosować do wszystkich 
lokalnych przepisów, prawa i zwyczajów odnoszących się do dostaw, źródeł materiałów i 
wykonawstwa. 

Jakość produkcji i normy 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane spełniające 
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wymagania określone w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
 
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 
! wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami: 

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych 
certyfikacją podaną wyżej, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych, 

! wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 
na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

! wyroby budowlane: 
- oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności z ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej w fazie projektu budowlanego 
lub uzgodnionej z jednostką projektową, dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i 
obowiązującymi normami. 
Każda partia materiałów, dla których wymagany jest atest musi być dostarczona na budowę z 
takim dokumentem. Materiały posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli 
jakość materiału zostanie zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, 
to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.  
 

1.8.17.7. Kontrola jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych w całkowitej zgodności z 
warunkami Kontraktu. Wykonanie robót budowlanych, zastosowane materiały, sprzęt i 
robocizna muszą być całkowicie zgodne z dokumentacją projektową, metodologią robót a w 
uzasadnionych przypadkach zgodnie z opinią lub poleceniem Inżyniera. 

Polecenia Inżyniera w zakresie sposobu prowadzenia budowy, użytych materiałów lub 
stosowanego parku maszynowego są dla Wykonawcy wiążące pod rygorem wstrzymania 
robót. Dodatkowe koszty wynikające z niestosowania się Wykonawcy do poleceń Inżyniera 
obciążają Wykonawcę. 

System zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca winien dostarczyć Inżynierowi 
do zatwierdzenia opis swojego systemu zapewnienia jakości, w którym będą przedstawione 
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sposoby wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
 
System zapewnienia jakości winien zawierać: 
• organizację wykonania robót z terminami i opisem sposobu prowadzenia, 
• procedurę sterowania jakością i kontroli wykonania robót wraz z wzorami raportów 

badań i kontroli 
• wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
• wykaz podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi 

parametrami, 
• wykaz środków transportu wraz z opisem sposobu załadunku i wyładunku oraz 

wykazem środków załadunkowych, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, 
• zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk pracy, 
• opis sposobu magazynowania materiałów z uwzględnieniem zabezpieczenia przed utratą 

ich właściwości oraz zasadami bezpiecznego składowania, 
• zasady kontroli jakości dostarczanych materiałów, 
• opis postępowania z materiałami jeśli ich cechy nie odpowiadają wymaganiom, 
• szczegółowy opis wykonywania robót stwarzających potencjalne zagrożenie na placu 

budowy. 

Zasady kontroli jakości robót i materiałów 

Wykonawca robót zapewni funkcjonowanie systemu sterowania jakością poprzez szkolenie 
własnego personelu, zapewnienie maszyn i urządzeń do pobierania prób oraz badania 
materiałów i robót.  
 
Przed zatwierdzeniem systemu, Inżynier ma prawo zażądać od Wykonawcy 
zademonstrowania jego skuteczności. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą wykonanie i ukończenie robot zgodnie z Kontraktem. 
Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań są określone w obowiązujących 
normach i wytycznych. Jeśli zakres ten okaże się niewystarczający dla wymagań Kontraktu, 
Inżynier określi dodatkowy zakres kontroli. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa legalizacyjne własnego sprzętu badawczego 
lub wykaże, że instytucje zewnętrzne wykonujące badania materiałów lub robót są do tego 
uprawnione. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm i 
przepisów. Stosowanie innych badań lub procedur wymaga akceptacji Inżyniera. 

Raporty z badań 

Kopie raportów badań będą przekazywane Inżynierowi zgodnie z ustaloną procedurą. 

Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier ocenia jakość i zgodność robót z wymaganiami Zamawiającego i dokumentacji 
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projektowej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier jest uprawniony do kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów 
używanych przez Wykonawcę do wykonania Kontraktu niezależnie od Wykonawcy na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inżynier 
poleci wykonanie dodatkowych badań przez niezależne laboratorium. Koszt takich 
dodatkowych badań ponosi Wykonawca.  
 
Stwierdzenie przez Inżyniera braku wiarygodności raportów dostarczonych przez 
Wykonawcę jest wystarczające do odrzucenia partii materiałów lub zakwestionowania 
wykonanych robót. 

Atesty jakości materiałów 

Każda partia materiałów, dla których wymagany jest atest musi być dostarczona na budowę z 
takim dokumentem. Kopie atestów Wykonawca dostarcza Inżynierowi. 
Materiały posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli jakość materiału 
zostanie zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, to takie materiały 
lub urządzenia zostaną odrzucone.  
 

Zatwierdzenie materiałów i elementów gotowych 

Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi pełną informację, zgodnie ze szczegółami 
podanymi niżej, dotyczącymi wszystkich proponowanych dostawców materiałów i 
elementów gotowych. 
Przed złożeniem zamówienia na wszystkie materiały i elementy gotowe, Wykonawca winien 
przedłożyć Inżynierowi pisemny wniosek o ich zatwierdzenie. W normalnych warunkach  
na zatwierdzenie należy przewidzieć cztery tygodnie, a do czasu otrzymania jednego 
egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datą Wykonawcy nie wolno składać żadnych 
zamówień.  
W zamówieniu wymagane jest podanie następujących danych: 
• nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta, 
• określenie przedmiotu zamówienia wraz z ilością zamawianego materiału lub elementu, 
• podanie oczekiwanych wymagań technicznych zamawianych materiałów i elementów, 
• potwierdzenie zgodności z certyfikatem bezpieczeństwa oraz jakością wymaganą 

przepisami i normami. 
 

1.8.17.8. Pomiary ilości robót i rozliczanie robót 
 
Pomiary ilości robót będą określały faktyczny zakres wykonywanych robót w stosunku do 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych w jednostkach ustalonych w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.  
Przed przystąpieniem do wykonania pomiarów Wykonawca powiadomi Inżyniera o zakresie 
pomiaru i terminie, co najmniej na 3 dni wcześniej przed planowanym terminem pomiarów.  
Wyniki pomiarów podlegają wpisowi do rejestru pomiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy id obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy przewidziany do stosowania w czasie pomiarów 
robót musi zostać zaakceptowany przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
zapewnione przez Wykonawcę. W przypadku gdy urządzenia lub sprzęt wymagają badań 
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atestujących to Wykonawca musi dysponować ważnymi świadectwami legalizacji, które 
przedstawia Inżynierowi. 
Pomiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Pomiary robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru pomiarów lub na załączniku do rejestru pomiarów 
(załącznik zostanie zarejestrowany w rejestrze pomiarów). 
 
Płatności przejściowe dokonywane będą zgodnie z klauzulą 14 kontraktu w oparciu o scalone 
elementy robót podlegające obmiarom jakościowym i ilościowym wyszczególnione w Planie 
Płatności. 

Scalonym elementem (jednostką obmiarową) robót mogą być: 

•  Obiekty budowlane, obiekty inżynierskie, urządzenia techniczne wyposażenie 
technologiczne i instalacje oraz roboty i usługi, które w całości i samodzielnie spełniają 
przewidziane projektem wymagania użytkowe i funkcjonalne oraz podlegają odbiorowi 
końcowemu. 

•  Części obiektów, urządzeń i instalacji oraz robót, które podlegają odbiorom częściowym 
(zwłaszcza roboty zanikające), dla których określono szczegółowo parametry obmiarowe, 
jeżeli ich cena przekracza kwotę 100 tys. EUR. 

 

1.8.17.9. Zakończenie budowy - rozruch mechaniczny i technologiczny, oddanie 
zakładu do eksploatacji 

 
Ogólny zakres fazy rozruchu i odbioru 
Faza rozruchu i odbioru obejmuje: 

a). Rozruchy mechaniczne 
b). Rozruchy technologiczne 
c). Przeszkolenie załogi 
d). Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
e). Odbiory końcowe obiektów budowlanych i instalacji technologicznych 
f). Badania stopnia uciążliwości na stanowiskach pracy oraz w otoczeniu 
g). Badania zużycia mediów i sprawności eksploatacyjnych 
h). Przygotowania odpowiedniej dokumentacji (wniosku) dla uzyskania 

pozwolenia zintegrowanego 
i). Dokonanie odbioru końcowego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie, 
j). Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, 
k). Przekazanie Zakładu w ruchu Zamawiającemu. 

 
Rozruch 
Realizacja zadania musi być zakończona rozruchem poszczególnych instalacji. 
Rozruch winien być przeprowadzony w dwóch fazach, jako: 

- rozruch mechaniczny 
- rozruch technologiczny 
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Przystąpienie do rozruchu technologicznego może nastąpić po akceptacji dokumentacji 
rozruchowej przez Inżyniera Kontraktu. 
 
Rozruch instalacji sortowni winien obejmować 24 – godzinną próbę całej instalacji bez 
obciążenia oraz 48 – godzinną próbę całej instalacji pod obciążeniem nominalnym. 
Dopuszcza się przeprowadzenie ruchu pod obciążeniem w cyklu 3 x 16 h przez 3 kolejne dni. 
Rozruch instalacji zespołu maszyn krusząco – przesiewających winien obejmować24 – 
godzinną próbę całej instalacji bez obciążenia oraz 8 – godzinną próbę całej instalacji pod 
obciążeniem nominalnym. 
Rozruch instalacji kompostowania winien obejmować minimum 2 okresy pełnego cyklu 
kompostowania. 
 
Wykonawca może przystąpić do rozruchu Zakładu w oparciu o opracowany przez 
Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera projekt rozruchu i instrukcję eksploatacji. 
 
Rozpoczęcie rozruchu Zakładu może nastąpić po dokonaniu odbioru wszystkich obiektów 
zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie. 
Nie później niż dwa miesiące przed oddaniem inwestycji do rozruchu Wykonawca powinien 
przekazać Inżynierowi duplikaty projektu rozruchu i instrukcji eksploatacji Zakładu, 
sporządzone w języku polskim. 
Projekt rozruchu i instrukcję eksploatacji należy przygotować w sposób dokładnie opisujący 
przygotowanie, rozruch i eksploatację Zakładu oraz sposoby jego zatrzymania w warunkach 
normalnych i awaryjnych. 
 
Projekt rozruchu i instrukcję eksploatacji Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi  
w formie wydruku, oprawione, w formacie A4 w języku polskim. 
Przed przystąpieniem do rozruchu wszystkie urządzenia technologiczne oraz sieci i instalacje 
wraz z towarzyszącymi urządzeniami muszą być opisane w sposób umożliwiający ich 
prawidłową identyfikację. 
W miejscu ustawienia urządzenia każdego typu, w widocznym miejscu na ścianie należy 
umieścić: 
• tabliczkę, zawierającą instrukcje dotyczącą podstawowych zasad eksploatacji 

urządzenia, 
• tabliczkę, zawierającą podstawowe zasady BHP obowiązujące przy obsłudze danego 

urządzenia. 
Tekst na każdej tabliczce powinien być wykonany dużą, trwałą i czytelną czcionką w języku 
polskim. 
 
Przystąpienie do rozruchu może nastąpić wyłącznie po akceptacji Inżyniera. 
 
Po zakończeniu rozruchu Zakładu, nie później niż miesiąc po przejęciu inwestycji przez 
Zamawiającego, należy sporządzić raport z rozruchu. Wraz z raportem, którego integralną 
część stanowi projekt rozruchu, należy opracować ostateczną (ewentualnie poprawioną) 
wersję instrukcji eksploatacji, oprawić ją i przekazać Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia raportu z rozruchu i ostatecznej wersji instrukcji 
eksploatacji Zakładu w sześciu egzemplarzach, w języku polskim. 
Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Inżynier po 
doświadczeniach uzyskanych w trakcie rozruchu oraz w trakcie początkowej fazy eksploatacji 
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Zakładu, w wyżej wymienionych sześciu egzemplarzach raportu z rozruchu i instrukcji 
eksploatacji należy ująć w formie stron uzupełniających lub zastępczych. 
 
Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji technologicznych i 
urządzeń 
Zamawiający skompletuje załogę Zakładu stosownie do wykazu stanowisk zawartego w 
dokumentacji projektowej. Szczegółowy zakres wymaganych uprawnień dla personelu oraz 
program szkolenia opracuje Wykonawca i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi, co 
najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem prób rozruchowych.  
Celem szkolenia personelu Zamawiającego jest przygotowanie go do eksploatacji i 
utrzymania w ruchu urządzeń, maszyn i instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach 
Kontraktu.  
Szkolenie zostanie przeprowadzone w trakcie prób eksploatacyjnych i zostanie zakończone 
przed przekazaniem Zakładu do eksploatacji. 
Fakt przeprowadzenia szkolenia winien być potwierdzony stosownym zaświadczeniem. 
Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim. 
 
Odbiór robót 
Po zakończeniu wszystkich robót przewidzianych Umową, Wykonawca jest zobowiązany 
zawiadomić Inżyniera oraz wymagane przepisami organ: o zakończeniu budowy, terminie 
formalnego odbioru oraz zamiarze przystąpienia do użytkowania Zakładu.  
Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania Zakładu z projektem 
budowlanym. Skwitowanie przez wymienione wyżej organy wszelkich uwag zawartych w 
Protokole odbioru jest podstawą do złożenia przez Inwestora wniosku o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie i rozpoczęcie rozruchu Zakładu. 
Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z 
naniesionymi wszelkimi zmianami w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz 
wyposażenia technologicznego a także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
W skład dokumentacji powykonawczej wchodzi także: Instrukcja rozruchu, Sprawozdanie 
z rozruchu oraz Instrukcja eksploatacji 
 
Instrukcja rozruchu 
Instrukcja rozruchu winna zawierać: 
a. opis i przebieg procesów technologicznych Zakładu, 
b. zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby rozruchu, 
c. pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi instalacji podlegających rozruchowi z opisem 

wszelkich czynności dokonywanych w czasie prób wraz ze szkicami sytuacyjnymi,  
d. wymagania jakościowe dla produktów Zakładu tj. kompostu oraz wysegregowanych 

odpadów surowcowych,  
e. schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych, 
f. rysunki przedstawiające rozmieszczenie głównych urządzeń Zakładu wraz z 

instrukcjami montażu i demontażu oraz instrukcją ruchową, 
g. wykaz dostarczonych maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z nazwą producenta, 
h. zasady konserwacji w okresie rozruchu każdej dostarczonej maszyny, sprzętu i 

urządzenia zgodne z wytycznymi producentów, 
i. opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie 

awarii, usuwanie skutków awarii, zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe i osobowe dla 
zapobiegania skutkom awarii, 

j. wykaz dostarczonych części zamiennych, 
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k. wykaz dostarczonych narzędzi, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych, 
l. certyfikaty prób dla elementów ich wymagających 
m. wykaz zalecanych smarów i ich równoważników, 
n. plan ewakuacyjny Zakładu, 
o. plan ochrony p.poż., 
p. wykaz załogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi, 
q. harmonogram rozruchu, 
r. koszt rozruchu, 
 
Instrukcja rozruchu winna być wykonana w 3 egzemplarzach i dostarczona Inżynierowi do 
zatwierdzenia na 14 dni przed planowanym rozruchem Zakładu.  
Sprawozdanie z rozruchu 
Sprawozdanie winno zawierać: 

- opis wykonanych czynności rozruchowych 
- protokoły z przeprowadzenia prób rozruchowych, 
- protokół z zakończenia prac rozruchowych, 
- wnioski z prób rozruchowych, eliminacja zagrożeń, 
- wykaz uzyskanych parametrów technologicznych poszczególnych instalacji z 

odniesieniem do założeń projektowych 
- wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji Zakładu. 

Sprawozdanie z rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Instrukcja eksploatacji 
Instrukcja eksploatacji Zakładu powinna zawierać: 
 
a. charakterystykę podstawowych obiektów budowlanych Zakładu , 
b. zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji, 
c. opis i przebieg poszczególnych procesów technologicznych Zakładu, 
d. wymagania jakościowe dla produktów Zakładu tj. kompostu oraz wysegregowanych 

odpadów surowcowych, 
e. pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz z 

zaleceniami eksploatacyjnymi, 
f. instrukcje stanowiskowe BHP, 
g. szkice sytuacyjne, przedstawiające instalacje po zakończeniu robót, 
h. schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych, 
i. rysunki przedstawiające rozmieszczenie głównych urządzeń Zakładu wraz z 

instrukcjami montażu i demontażu oraz instrukcją ruchową, 
j. wykaz dostarczonych maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z nazwą producenta, właściwym 

modelem i numerem każdej maszyny, sprzętu lub urządzenia oraz numerem 
katalogowym, 

k. harmonogram okresowej konserwacji każdej dostarczonej maszyny, sprzętu i 
urządzenia, 

l. opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie 
awarii, usuwanie skutków awarii, 

m. wykaz dostarczonych części zamiennych, 
n. wykaz dostarczonych narzędzi, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych, 
o. certyfikaty prób dla elementów ich wymagających 
p. wykaz zalecanych smarów i ich równoważników, 
q. plan ewakuacyjny Zakładu, 
r. plan ochrony p.poż. 
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s. wykaz załogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi 
 
Ponadto instrukcja eksploatacji powinna spełniać wymogi stawiane instrukcji eksploatacji 
składowiska. 
Instrukcja eksploatacji winna uwzględniać wszelkie doświadczenia z rozruchu. 
 
Dokumentacja po zakończeniu budowy 
Po zakończeniu budowy Wykonawca przedłoży Inżynierowi w ciągu 14 dni: 
! oryginał Dziennika Budowy 
! oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektów budowlanych z 

Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz polskimi przepisami i 
Polskimi Normami  

! oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy , a 
także - w razie korzystania- ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

! oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (w razie 
potrzeby), 

! protokoły badań i sprawdzeń 
! dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
! dokumentację rozruchową Zakładu  
! instrukcje eksploatacji poszczególnych instalacji technologicznych i całego Zakładu 
! inne wymagane prawem dokumenty i oświadczenia. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inżynierowi pełnej dokumentacji 
powykonawczej w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku. 
Formularze i dokumentację rysunkową, powykonawczą należy przedłożyć Inżynierowi przed 
sporządzeniem protokołu zdawczo – odbiorczego.  
Dokumentacja w fazie wykonawczej ma być wykonana w języku polskim. Ilość egzemplarzy 
poszczególnych dokumentacji określi Inżynier w trybie roboczym. 
 

1.8.17.10. Wymagane gwarancje 
 
Warunki gwarancji i serwisu: 

a) Wszystkie maszyny i urządzenia będą fabrycznie nowe, spełniające polskie normy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a w przypadku maszyn i pojazdów 
poruszających się po drogach publicznych posiadające polskie świadectwa 
homologacji. 

b) Wykonawca udzieli gwarancji w wymiarze minimum 12 miesięcy na pojazdy,  
maszyny i urządzenia licząc od momentu dostarczenia jednostek Zamawiającemu, 

c) Wykonawca udzieli gwarancji w wymiarze minimum 24 miesięcy na układ napędowy 
pojazdów i maszyn licząc od momentu przekazania Zamawiającemu, 

d) Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, instalacje w wymiarze minimum 
5 lat. 

e) Maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu 
serwisanta wyniesie 12h roboczych, 

f) Wykonawca udostępni mobilne środki zastępcze (o zbliżonych charakterystykach do 
przedmiotu zamówienia) w przypadku poważnych awarii powodujących przestój 
dłuższy niż 3 dni robocze lub zapłaci za wynajem przez Zamawiającego środków 
zastępczych 

g) Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe (obejmujące również koszty 
dojazdu serwisanta) w okresie trwania gwarancji dokonywane w siedzibie 
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Zamawiającego. 
h) Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe (obejmujące również koszty 

dojazdu serwisanta) podwozia pojazdu w okresie jego gwarancji, układu napędowego 
w okresie jego gwarancji w siedzibie Zamawiającego lub we wskazanym 
autoryzowanym punkcie serwisowym. 

i) Wykonawca wskaże najbliższy autoryzowany punkt serwisowy podwozia pojazdu 
położony na terenie województwa kujawsko-pomorskiego czynny w dniach od 
poniedziałku do piątku minimum do godz. 22.00, a w sobotę minimum do godz. 
14.00. 

j) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 
 
Gwarancje technologiczne 
 
W stosunku do sprawności technologicznej instalacji udziela się następujących gwarancji 
jakościowych: 
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A. Wydajność podstawowych linii technologicznej po stronie dostarczanych odpadów. 

Wydajność   

L.p. 

 

Wyszczególnienie instalacji Średnia roczna  
w I etapie 
Mg/rok 

Maksymalna 
dobowa      
Mg/d 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

Składowisko odpadów 

Sortownia odpadów 

Kompostownia odpadów organicznych 

Kompostownia odpadów zielonych 

Zakład demontażu odpadów 

wielkogabarytowych (łącznie) 

Zakład przerobu odpadów budowlanych 

61 534 

20 603 

4 975 

1 170 

2 680 

 

4 207 

310 

109 

22,8*) 

17,0 

15,5 

 

25,2 
*) Przy pracy dwuzmianowej. 

B. Kompost uzyskany z odpadów zielonych spełnia wymagania kompostu dla celów 
rolniczych zawarte w ustawie z 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 
89, poz. 991) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 
października 2004 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i 
nawożeniu (Dz.U. Nr 236, poz. 2369). 

C. 40 % kompostu uzyskanego z odpadów organicznych spełnia wymagania zawarte 
w ustawie z 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 89, poz. 991) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 w 
sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 
236, poz. 2369). 

D. Ilość pozyskanego kompostu o wilgotności handlowej (30 – 35 %) wynosi nie mniej 
niż 50 % masy odpadów organicznych i zielonych kierowanej do kompostowania. 

E. Efektywność sortowni odpadów zapewnia wydzielenie odpadów o charakterze 
surowców wtórnych z podziałem na podstawowe frakcje na poziomie 80 % masy 
odpadów surowcowych i odpadów suchych kierowanych na linię sortowniczą. 

 
Przeglądy i usługi serwisowe 
Sprzęt i wyposażenie Zakładu dostarczone przez Wykonawcę będzie nowe, bez wad i będzie 
posiadać odpowiednie gwarancje producentów. 
W stosunku do technicznej jakości instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na ich 
bezawaryjne działanie przez okres 2 lat.  
W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresową kontrolę oraz bezpłatną naprawę 
dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawę części zamiennych niezbędnych do dokonania 
napraw. 
Uszkodzenia instalacji powstałe z winy Zamawiającego zostaną usunięte przez Wykonawcę 
na koszt Zamawiającego. 
Naprawa instalacji winna być rozpoczęta w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby 
przez Zamawiającego, niezależnie od tego na czyj koszt naprawa będzie wykonana.  
Wykonawca zapewnia dostawę części zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 
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10 lat od daty rozpoczęcia użytkowania Zakładu. 
 

1.8.18. Wymagania Zamawiającego w zakresie technologicznego wyposażenia zakładu 
1.8.18.1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - (teren A) 
Istniejące wyposażenie Zakładu w maszyny pracujące na składowisku jest wystarczające i nie 
jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 
 
Obecnie w skład zestawu sprzętu składowiskowego wchodzą następujące maszyny: 
! kompaktor HANOMAG CD 66 – 28T  
! kompaktor STAVSTROJ - 33 T, 
! spycharko-ładowarka HANOMAG, 
! spycharka DT 75. 

 

1.8.18.2. Sortownia odpadów – (teren A) 
 

1.8.18.2.1. Opis istniejącego ciągu technologicznego Zamawiającego 
 
Instalację tworzy linia sortownicza składająca się z dwóch ciągów technologicznych, z 
których pierwszy odpowiada za sortowanie, a drugi za prasowanie surowców. Dostawcą linii 
jest firma HORSTMANN Budowa urządzeń i technika ekologiczna Sp. z o.o. z siedzibą w 
Wągrowcu, ul. Kcyńska 100. 

 
Wymienione w tym rozdziale urządzenia Wykonawca powinien zdemontować i 
zamontować w projektowanym budynku sortowni odpadów na terenie A. Demontaż 
powinien odbywać się pod nadzorem producenta. Przeniesiona linia sortownicza oraz 
urządzenia towarzyszące powinny utworzyć zintegrowany ciąg technologiczny wraz z 
urządzeniami, które są przedmiotem niniejszego zamówienia (nowa linia sortownicza). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż i funkcjonowanie ciągu 
technologicznego będącego własnością Zamawiającego. 
 
Zestawienie stosowanych urządzeń 

Ciąg technologiczny sortowania (1) 
Kod Element Charakterystyka 
1-1 Przenośnik załadowczy PA 4,0/1200 typ przenośnika taśmowy,  

rozstaw osi przenośnika 4000 mm, 
szerokość taśmy 1200 mm, 
wysokość burt 400/800 mm, 
napęd 0,75 kW, 
prędkość przesuwu taśmy regulowana, 
zakres 0,01 ÷ 0,1 m/s, 
kąt wzniosu 0°, 

1-2 Przenośnik wznoszący PA 11,6/1200 typ przenośnika taśmowy, 
rozstaw osi przenośnika 11600 mm, 
szerokość taśmy 1200 mm, 
wysokość burt 600 mm, 
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napęd 3,0 kW, 
prędkość przesuwu taśmy stała 0,4 m/s, 
kąt wzniosu 30°, 

1-3 Przenośnik sortowniczy PL 19,5/1200 typ przenośnika taśmowy,  
rozstaw osi przenośnika 19500 mm, 
szerokość taśmy 1200 mm, 
wysokość burt 400/40 mm, 
napęd 3,0 kW, 
prędkość przesuwu taśmy regulowana, 
zakres 0,1 ÷ 0,5 m/s, 
kąt wzniosu 0°, 

1-4 
1-5 

Trybuna sortownicza z kabiną sortowniczą dł. x szer. 15500 x 5000 mm, 
wysokość od posadzki 2949 mm, 
ilość stanowisk sortowniczych 12, 
powierzchnia kabiny ok. 77,5 m2, 
wysokość kabiny 3000 mm, 
moc zainstalowana 60 kW, 

1-6 Separator elektromagnetyczny z 
konstrukcją wsporczą 

typ: SNK 9.13, 
szerokość taśmy 950 mm, 
wymiary zewnętrzne 2720 x 1520 mm  
moc elektromagnesu 5,25 kW, 
moc silnika 3,0 kW, 

1-7 Przenośnik przesyłowy, rewersyjny balastu 
PL 8,0/1200 

typ przenośnika taśmowy,  
rozstaw osi przenośnika 8000 mm, 
szerokość taśmy 1200 mm, 
wysokość burt 400 mm, 
napęd 2,2 kW, 
prędkość przesuwu taśmy stała 0,4 m/s, 
kąt wzniosu 11°, 

 

Ciąg technologiczny prasowania (2) 
Kod Element Charakterystyka 
2-1 Przenośnik kanałowo-wznoszący do prasy 

PK 28,55/1300 
typ przenośnika taśmowy, łańcuchowy, 
rozstaw osi przenośnika 28550 mm, 
część kanałowa 16800 mm, 
część wznosząca 11750 mm, 
szerokość taśmy 1300 mm, 
wysokość burt 600/800 mm, 
napęd 5,5 kW, 
prędkość przesuwu taśmy regulowana, 
zakres 0,08 ÷ 0,32 m/s, 
kąt wzniosu 0°/30°, 

2-2 Przenośnik przesyłowy materiału do prasy 
balastu PA 5,3/1400 

typ przenośnika taśmowy, 
rozstaw osi przenośnika 5300 mm, 
szerokość taśmy 1400 mm, 
wysokość burt 600 mm, 
napęd 1,5 kW, 
prędkość przesuwu taśmy stała 0,45 m/s, 
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kąt wzniosu 16°, 
2-3 Automatyczna elektro-hydrauliczna prasa 

kanałowa HSM VK 42/1200 
nacisk 420 kN, 
napęd główny 22 kW, 
przekrój beli 700 x 800 mm (szer. x wys.), 
długość beli nastawiana czterostopniowo 
w zakresie 600 – 1200 mm, 
kanał prasujący 3000 mm stożkowy, 

2-4 Perforator butelek PET długość 1495mm, 
szerokość 1380mm, 
wysokość 750mm, 
napęd 5,5 kW, 
masa 2300 kg, 

 

Sterowanie 
Zastosowano sterowanie komputerowe z wizualizacją procesu technologicznego. Pozwala 
ono na sterowanie i monitoring w czasie rzeczywistym procesu technologicznego. Dla celów 
serwisowych zapewniono sterownie miejscowe każdym urządzeniem. 

Moc zainstalowana około 130 kW. 
Stan techniczny instalacji ocenia się jako bardzo dobry. Rok produkcji i dostawy instalacji to 
IV kwartał 2003 r. Eksploatacja prowadzona jest zgodnie z dokumentacją techniczno-
ruchową producenta bez napotykania żadnych problemów. 
 
Urządzenia są obecnie zlokalizowane w budynku sortowni odpadów surowcowych, Toruń, ul. 
Grudziądzka 159. 
 
Dodatkowy przenośnik sortowniczy 
Zamawiający dysponuje również drugim przenośnikiem sortowniczym, którego producentem 
jest firma HORSTMANN Budowa urządzeń i technika ekologiczna Sp. z o.o. z siedzibą w 
Wągrowcu, ul. Kcyńska 100. Rok produkcji XI 2004.  
 
Kod Element Charakterystyka 
3-3 Przenośnik sortowniczy PL 

18,0/1400 
typ przenośnika taśmowy,  
rozstaw osi przenośnika 18000 mm (możliwość 
wydłużenia), 
szerokość taśmy 1400 mm, 
wysokość burt 400/150/400 mm, 
napęd 3,0 kW, 
prędkość przesuwu taśmy regulowana, zakres 0,1 
÷ 0,4 m/s, 
kąt wzniosu 0°, 

 
Urządzenie jest obecnie zlokalizowane na terenie istniejącego składowiska odpadów, Toruń, 
ul. Kociewska 47. 
 
Dodatkowa prasa 
 
Zamawiający dysponuje również prasą typu HSM 35/2100. Rok produkcji 2001. 
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Kod Element Charakterystyka 
3-1 Prasa HSM typ 35/2100 wymiary długość x szerokość x wysokość: 

6500x1630x2300mm, 
moc napędu 11 kW, 

 
Urządzenie jest obecnie zlokalizowane w budynku magazynowym zaplecza technicznego 
składowiska, Toruń, ul. Kociewska 37. 
 
Kruszarka do tworzyw sztucznych 
 
Zamawiający dysponuje zespołem urządzeń z kruszarką do tworzyw sztucznych, której 
producentem jest Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchem z siedzibą w 
Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55. Typ kruszarki UR 600 DT. Moc zainstalowana 44 
kW. 
Urządzenie jest obecnie zlokalizowane w budynku magazynowym zaplecza technicznego 
składowiska, Toruń, ul. Kociewska 37. 
 

1.8.18.2.2. Linia sortownicza będąca przedmiotem zamówienia 
 
Po przeniesieniu istniejącej linii do nowego obiektu budynku sortowni przewiduje się jej 
rozbudowę o nową linię sortowniczą oraz sito obrotowe z zespołem przenośników. 
Połączone instalacje mają zapewnić wymagany prawem poziom odzysku odpadów 
surowcowych oraz wydzielenie frakcji organicznej z odpadów zmieszanych i poddanie jej 
kompostowaniu.  
Rozbudowa układu technologicznego powinna nawiązywać do parametrów już zakupionej 
linii sortowniczej oraz rozwiązań ogólnych wynikających z potrzebnej wydajności i rodzaju 
dostarczanych odpadów. Układ technologiczny powinien umożliwić równoległą pracę obu 
linii sortowniczych. 
Dla spełnienia wymagań w zakresie docelowej wydajności połączonych linii sortowniczych 
przewidziano ich wyposażenie (wykorzystując istniejące urządzenia) w minimum 26 
stanowisk sortowniczych umiejscowionych w kabinach sortowniczych. 
 
Przewidziane oddzielacze powinny zapewnić wydzielenie potencjalnych surowców wtórnych 
oraz oczyszczenie frakcji 20 – 80 mm kierowanej do kompostowania. 
 
Przewiduje się rozbudowę linii sortowniczej o minimum następujące urządzenia: 
! sito obrotowe dwusekcyjne (oczko ø 20 mm, oczko ø 80 mm) z zespołem przenośników. 
! linia sortownicza o wydajności rocznej – minimum około 15 tys. Mg, z zespołem 

przenośników, rozrywaczem worków, kabiną sortowniczą z minimum 14 stanowiskami 
sortowniczymi, pod kabiną 6 boksów do gromadzenia odpadów,  

 

Ciąg technologiczny załadunku do sita powinien zawierać co najmniej: 

! przenośnik załadowczy umiejscowiony w kanale (dla umożliwienia zsuwania odpadów 
z posadzki na przenośnik łyżką ładowarki lub wózka podnośnikowego),  

! trybunę wstępnego sortowania z 4 stanowiskami sortowniczymi do pracy czasowej i 
dwoma boksami (odbiór kontenerów samochodem STAR SMW 1128). 



Tom 3 Program funkcjonalno-użytkowy    69 

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami 
komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” 

GO/ZP-16-1/06 

Przenośnik transportujący frakcję 20-80 mm do hali kompostowni musi udostępniać 4 
stanowiska sortownicze na poziomie posadzki do pracy czasowej w celu doczyszczania tej 
frakcji.  

Przenośnik odbierający frakcję nadsitową powinien być wykonany jako rewersyjny, co ma 
umożliwić kierowanie tej frakcji na jedną lub drugą linię sortowniczą. 

Załadunek balastu (po procesie sortowania) oraz frakcji mineralnej (do 20mm) ma się 
odbywać poprzez automatyczne stacje załadunku kontenerów, które umożliwią napełnianie i 
późniejsze opróżnienie kontenerów bez konieczności zatrzymywania instalacji. W każdej 
stacji należy przewidzieć miejsce na dwa kontenery o pojemności minimum 30 m3. 

Przenośniki załadowcze linii sortowniczych mają być umieszczone w kanałach. 

Przenośnik odbierający balast z przenośnika sortowniczego linii będącej przedmiotem 
zamówienia, należy wykonać jako rewersyjny, który umożliwi skierowanie materiału do 
ostatniego boksu pod kabinę sortowniczą lub na przenośnik transportujący do automatycznej 
stacji załadunku kontenerów. 

Należy przyjąć minimalną szerokość taśmy przenośników 1200mm. 

Pomieszczenia i instalacje należy wyposażyć w niezbędny sprzęt gaśniczy dobrany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz wykonać oznakowanie zgodne z PN-92/N-01256/01 „Znaki 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa”. 

 

1.8.18.2.3. Standard wykonania linii sortowniczej będącej przedmiotem zamówienia 
 
Dostawa ma obejmować wyłącznie fabrycznie nowe maszyny i urządzenia wykonane  
z nowych części. 
 
Przenośniki taśmowe 
Konstrukcja przenośnika powinna składać się z giętej i skręcanej konstrukcji z blachy 
stalowej. W przenośnikach należy zastosować taśmy EP 400/3 odporne na działanie 
tłuszczów i olejów. Na przenośnikach wznoszących zastosować taśmę z progami. W 
zależności od transportowanego materiału lub funkcji przenośnika należy dobrać burty 
boczne o odpowiedniej wysokości. Odpowiednio wykonane uszczelnienie z PCV burt 
bocznych ma gwarantować optymalne uszczelnienie taśmy przenośnika. Do napędzania 
każdego przenośnika użyć motoreduktor z przekładnią stożkową. Do zmiany prędkości 
obrotów należy zastosować zmiennik częstotliwości. 
Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwiać smarowanie w trakcie pracy przenośnika 
przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich polskich jak i europejskich norm 
bezpieczeństwa. 
Napinacz dla łożyska przy bębnie napinającym ma zostać usytuowany po zewnętrznej stronie 
tak, aby możliwe było napięcie bębna w trakcie pracy bez konieczności demontażu osłon oraz 
urządzeń zabezpieczających. 
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa rolki dolne do wysokości 2700 mm 
należy wyposażyć w osłony zabezpieczające. 
W zależności od rodzaju transportowanego materiału do stacji napędzającej lub napinającej 
należy przykręcić przesypy o odpowiedniej wielkości.  
Wszystkie elementy należy śrutować do stopnia czystości SA 2,5; malować warstwą 
podkładową 2 x 40 µm (na sucho); warstwą nawierzchniową 80 µm (na sucho). Lakier 
dwukomponentowy RAL 6018 „zielony”. 
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Przesypy należy wykonać z blach o odpowiedniej grubości, gdzie jest to niezbędne należy je 
wyposażyć w drzwi do konserwacji oraz wyłożyć wykładziną trudnościeralną. Przesypy 
należy przykręcać do przenośników. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanych. 
Pomiędzy burtami bocznymi a konstrukcją podstawową, w celu uniemożliwienia ingerencji z 
zewnątrz, należy zainstalować odpowiednie osłony. Osłony te powinny umożliwiać 
dokonanie kontroli oraz usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń. 
Podpory przenośników należy wykonać ze stabilnych profili stalowych. Zostaną one 
przegubowo połączone z konstrukcją przenośnika i wyposażone w stopy umożliwiające 
regulację wysokości. Stopy te będą następnie kotwione do podłoża. 
 
Przenośniki muszą spełniać wymogi norm:  

! PN-83/M-46513 Urządzenia transportu ciągłego. Przenośniki taśmowe. Wymagania i 
badania, 

! PN-83/M-46615 Urządzenia transportu ciągłego. Wejścia i dojścia. Wymagania 
bezpieczeństwa,  

! PN-93/M-46616 Urządzenia transportu ciągłego. Wymagania bezpieczeństwa. Zasady 
ogólne, 

! PN-86/M-46618 Urządzenia transportu ciągłego. Przenośniki taśmowe. Osłony miejsc 
niebezpiecznych między taśmą a bębnem, 

! PN-86/M-46619 Urządzenia transportu ciągłego. Przenośniki taśmowe. Osłony miejsc 
niebezpiecznych między taśmą i krążnikami, 

! PN-91/M-46620 Urządzenia transportu ciągłego. Przenośniki taśmowe. Parametry 
podstawowe. 

 
Sito bębnowe 
Sito bębnowe powinno spełniać następujące wymogi: 
! średnica bębna robocza minimum 2950 mm, 
! długość odsiewająca bębna robocza minimum 10000 mm, 
! ilość frakcji po przesianiu 3, 
! ilość sekcji przesiewających 2, 
! frakcja drobna 0-20mm, 
! frakcja średnia 20-80mm, 
! frakcja nadsitowa >80mm, 
! wyposażenie dodatkowe: przesypy, drabinki, 
! sito umieszczone na stabilnej stalowej podstawie posiadającej pomosty obsługowe boczne 
po obu stronach sita,  
! należy przewidzieć możliwość regulacji parametrów pracy sita, 
! klapy rewizyjne (inspekcyjne) po obu stronach sita, 
! sito kompletnie obudowane, izolowana obudowa zmniejszająca poziom hałasu oraz 
uciążliwość zapachową i pyłową,  
! wejście inspekcyjne do wnętrza sita wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa 
uniemożliwiający włączenie sita gdy obsługa znajduje się w środku, 
! należy zapewnić możliwość zmiany wielkości oczek poprzez wymianę sekcji sita, 
! wyposażone w elementy konstrukcyjne do rozrywania worków z odpadami, 
! zewnętrzne smarowanie łożysk bez konieczności demontażu urządzenia. 
 
Lakier dwukomponentowy RAL 6018. 
 
Trybuna wstępnego sortowania (w ciągu załadowczym sita) 
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Trybuna w formie podestu wyłożonego blachą żeberkową lub ocynkowanymi kratami 
pomostowymi, zabezpieczonego barierami ochronnymi z dostępem przez drabiny. Po obu 
stronach przenośnika sortowniczego zsypy (zamykane), do których sortowacze wrzucają 
wybrane frakcje. Pod kabiną umieszczone zostaną 2 kontenery do gromadzenia 
wysortowanych materiałów o wymiarach około 3,5m x 1,8m x1,5m.  
 
Trybuna sortownicza z kabiną sortowniczą do manualnej segregacji 
Po obu stronach kabiny znajdują się zsypy (zamykane), do których sortowacze wrzucają 
wybrane frakcje. Pod kabiną można umieścić kontenery do gromadzenia wysortowanych 
materiałów lub też materiał gromadzony będzie w boksach pod kabiną, a następnie kierowany 
na przenośnik załadowczy do prasy. Minimalna szerokość boksów w świetle: 2900 mm, a 
minimalna wysokość około 3000 mm. Dodatkowo należy przewidzieć 4 rynny zrzutowe 
umieszczone na bokach kabiny sortowniczej, które kierują materiał do worków typu 
BIGBAG. Pod kabiną należy przewidzieć możliwość ustawienia minimum 6 kontenerów o 
wymiarach ok. 2,5m x 2,3m x 6,5m (wys. x szer. x dł.) oraz 4 worków BIGBAG pod 
rynnami. 
Urządzenia ogrzewające zapewniają stabilne warunki pracy personelu. Instalacja 
wentylacyjna zapewnia dopływ świeżego powietrza. Kabina wykonana jest zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi miejsc pracy. Ma być zamontowana 
na stabilnej stalowej podstawie, ściany i dach mają być wykonane jako warstwowe (płyta 
grubości min. 80 mm), okna mają posiadać podwójne szyby w ramach z tworzywa 
sztucznego, podłoga ma być termoizolująca z wykładziną przeciwpoślizgową (konstrukcja: 
wykładzina minimum ok. 2 mm, podłoga ze sklejki wodoodpornej minimum 18 mm, 
ocieplenie minimum 100mm, blacha), kabina ma posiadać instalację oświetleniową, 
grzewczą, wentylacyjną. Dodatkowo należy przewidzieć oświetlenie i oznakowanie 
ewakuacyjne w kabinie sortowniczej. Wejście do kabiny zapewniają schody i podesty z 
każdej strony przez drzwi.  
 
Instalacja grzewcza i wentylacyjna musi spełniać następujące wymagania : 
! powietrze doprowadzane musi być powietrzem świeżym, 
! w kabinie sortowniczej powinno panować lekkie nadciśnienie w stosunku do otaczającej 
jej hali maszyn, 
! ilość powietrza doprowadzonego musi być większa niż powietrza odsysanego, 
! każde miejsce pracy jest wentylowane oddzielnie, zapewniona jest odpowiednia prędkość 
przepływu powietrza oraz możliwość wyłączenia wentylacji w danym miejscu pracy, 
! musi być możliwe dodatkowe wyposażenie w klimatyzację, 
! nad przenośnikiem sortowniczym należy zastosować system odciągowy wentylacji, 
! minimalna liczba wymian powietrza 20 na godzinę. 
 
W kabinie należy zastosować ogrzewanie elektryczne lub alternatywnie – ogrzewanie wodne, 
przy czym parametry ogrzewania wodnego należy dobrać tak, aby możliwe było również jego 
wykorzystanie dla kabiny sortowniczej linii będącej własnością Zamawiającego. 
 
W kabinie należy przewidzieć instalację nagłaśniającą umożliwiającą wydawanie poleceń z 
pomieszczenia sterowni. Wewnątrz kabiny należy przewidzieć dwie kamery przemysłowe 
kolorowe umożliwiające śledzenie pracy sortowaczy w celach bezpieczeństwa. Podgląd 
obrazu z kamer w pomieszczeniu sterowni. 

 
Konstrukcje stalowe i pomosty 
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Wszystkie wyżej położone punkty/stanowiska pracy wymagające regularnej obsługi muszą 
być dostępne poprzez system przejść i podestów. Tam gdzie jest to możliwe należy 
zastosować schody, w innych – drabiny. Podesty muszą zostać wyłożone blachą żeberkową 
lub ocynkowanymi kratami pomostowymi, stopnie schodów należy wykonać z 
ocynkowanych krat pomostowych, a stopnie drabin w wersji przeciwpoślizgowej. 
 
Konstrukcje stalowe muszą zostać dostarczone jako skręcane i spawane z profili stalowych. 
Wszystkie elementy należy śrutować do stopnia czystości SA 2,5; malować warstwą 
podkładową 2 x 40 µm (na sucho), warstwą wierzchnią 80 µm (na sucho). Lakier 
dwukomponentowy RAL 6018. Kolor przykrycia kanałów dobrany do koloru posadzki. 
 
Sterowanie 
Sterowanie automatyczne i ręczne linią sortowniczą odbywać się będzie za pomocą 
komputera z wizualizacją procesu technologicznego - aplikacja posiadana przez 
Zamawiającego zbudowana jest na bazie Wonderware Intouch v. 7.1/7.11. 
 
Obsługa instalacji musi być możliwa do przeprowadzenia bezpośrednio na przedstawionym 
na ekranie schemacie technologicznym. Dla przejrzystości schematu oprogramowanie musi 
zapewniać możliwość podziału głównego schematu technologicznego na podgrupy. Podgrupy 
te powinny być przyporządkowane poszczególnym częściom instalacji. Wszystkie ważne 
dane muszą być zbierane i przechowywane w pamięci dyskowej. Do ważnych danych należy 
zaliczyć m.in.: zgłoszenia awarii, wejścia do systemu sterowania, czy też ingerencje w 
przebieg pracy instalacji. Te dane muszą być widoczne dla użytkownika instalacji oraz musi 
być możliwość ich eksportu do formatu obsługiwanego przez powszechnie używane arkusze 
kalkulacyjne lub edytory tekstu, a także możliwość wydruku. 
 
Liczniki czasu pracy w programie należy przewidzieć dla układu załadowczego sita oraz linii 
sortowniczej. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej program zapewni powiadomienie 
użytkownika o alarmie na ekranie wraz z sygnałem dźwiękowym, umożliwi wydruk 
protokołu z datą i czasem. 
 
Wszystkie kroki obsługowe muszą być zapisane w raporcie. Raport powinien zawierać 
przynajmniej następujące zdarzenia: 
! czasy włączenia i wyłączenia instalacji, 
! zgłoszenia i protokoły wyłączenia alarmów, 
! zalogowanie z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną, 
! wylogowanie z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną. 
 
Cała instalacja powinna być połączona systemem wyłączników awaryjnych grzybkowych. 
W celu uniknięcia przepełnienia maszyn i przenośników w czasie postoju instalacji, należy 
jak najszybciej zatrzymać wszystkie urządzenia zasypujące tak, aby zasypywanie zostało 
przerwane. W momencie wyłączenia któregokolwiek z urządzeń, wszystkie urządzenia przed 
nim i za nim powinny być wyłączone. 
Sterowanie pracą instalacji powinno być zoptymalizowane tak, aby w przypadku wystąpienia 
przestojów w pracy możliwy był szybki powrót do prawidłowego stanu pracy instalacji. 
Przed rozruchem instalacji w cyklu automatycznym w hali musi być wyraźnie słyszalny 
sygnał ostrzegawczy o długości 10 s. Działanie instalacji powinno być sygnalizowane kręcącą 
się lampą sygnalizacyjną (światłem pomarańczowym).  
Sterowanie musi gwarantować działanie instalacji w cyklu automatycznym w przypadku 
wyłączenia określonych urządzeń, np.: separatora magnetycznego. 
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W celach testowych czy kontrolnych musi istnieć możliwość uruchomienia poszczególnych 
urządzeń z przynależnych do nich miejsc obsługowych. Włączenie powinno odbywać się przy 
pomocy włącznika z kluczem, znajdującego się przy urządzeniu. 
Jeżeli w cyklu automatycznym urządzenie zostanie zatrzymane z któregoś miejsca 
obsługowego przy pomocy wyłącznika awaryjnego nastąpi zatrzymanie całej instalacji. 
Instalacja do segregacji powinna zostać zaplanowana dla ciągłego ruchu w cyklu 
automatycznym bez bezpośredniego nadzoru. System automatyzacji powinien być w związku 
z tym zaprojektowany na maksymalną dyspozycyjność i zminimalizowanie przerw w ruchu 
instalacji. 
 
Wyposażenie elektrotechniczne 
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie urządzenia i zabezpieczenia techniczne. 
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za kompletność i poprawne funkcjonowanie 
instalacji w ramach proponowanej ceny. 
 
W celu zagwarantowania maksymalnej dyspozycyjności wymagany jest standard 
przemysłowy. Wszystkie konieczne instalacje, szafy sterownicze, maszyny itp., jak również 
związane z nimi prace montażowe wchodzą w skład dostawy. 
 
Szafy sterownicze, zawierające układy sterowania urządzeniami, powinny być ustawione 
rzędem w sterowni. Szafy powinny mieć: 
! ścianę tylną, dach, ściany boczne, listwę górną i dolną, 
! szyny nośne kabli,  
! pole opisowe dla każdego urządzenia, 
! pokrywy zaślepiające dla miejsc rezerwowych i kanałów kablowych, 
! szyny nośne. 
 
Szafy sterownicze powinny być wyposażone w oświetlenie pól, włączane przez kontakt w 
drzwiach. Na każde pole powinno być przewidziane gniazdo wtykowe ze stykiem 
ochronnym. Wszystkie zabudowane urządzenia, klemy itd. muszą być w sposób trwały 
opisane w języku polskim zgodnie ze schematem. Wszystkie kable muszą być opisane na obu 
końcach zgodnie z listą kabli. Wszystkie elementy nośne, szyny montażowe, płyty 
montażowe itp. muszą być odpowiednio zabezpieczone przed korozją. Wszystkie śruby, 
nakrętki, podkładki muszą być ocynkowane ogniowo lub galwanicznie. Urządzenia, które 
mają przyłącza z tyłu powinny być zamontowane na obrotowych ramach (możliwość obrotu o 
180°). Dla szaf sterowniczych powinno być przewidziana wentylacja przy pomocy szczelin 
wentylacyjnych, wentylatorów. 
 

1.8.18.2.4. Sprzęt dodatkowy dla obsługi linii sortowniczych (wyposażenie ruchome) 
 
Kontenery 
Należy dostarczyć: 

! 10 kontenerów o pojemności minimum 24 m3 do gromadzenia odpadów, 
! 4 kontenery o pojemności minimum 30 m3 na frakcję mineralną i balast, 
! 4 kontenery o pojemności minimum 8 m3 na odpady surowcowe, 
! 2 kontenery 24 m3 na odpady tarasujące. 

 
Parametry techniczne: 
! grubość podłogi minimum 5 mm, 
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! grubość ścian minimum 3 mm, 
! płozy zakończone rolkami, 
! kontenery 24 i 30 m3 - drzwi rozwierane podwójne, kontenery 8 m3 – wyposażone w 
klapę uchylną, umożliwiającą opróżnienie kontenera przez wywrót, 
! konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozją przez dwukrotne gruntowanie i 
lakierowanie na kolor zielony RAL 6018, 
! hak wykonany z pręta o przekroju 50 mm. 
 
Ładowarka kołowa  
Należy dostarczyć 1 szt. ładowarki kołowej. 
 
Przewidywane funkcje technologiczne ładowarki: 
! załadunek linii sortowniczych, ciągu technologicznego sita, 
! transport i załadunek sprasowanych odpadów surowcowych na pojazdy odbiorców, 
! załadunek i wyładunek bioreaktorów kompostowni, 
! transport kompostu na placu dojrzewania, 
! załadunek kompostu do sita przewoźnego, 
! załadunek produktu finalnego kompostowni na wywrotki, 
 
Parametry techniczne: 

! fabrycznie nowa, 
! minimalna pojemność łyżki 3 m3, 
! maksymalna wysokość maszyny do 3300 mm (ładowarka przeznaczona będzie do 

załadunku komór kompostowni) 
! szybkozłącza do podłączania hydrauliki w przystawkach, 
! silnik wysokoprężny, 
! układ wydechowy silnika z wylotem skierowanym ku górze,  
! kabina klimatyzowana. 

 
Dodatkowe wyposażenie przystosowane do pracy z przedmiotową ładowarką: 
! widły do palet, 
! hydrauliczne kleszcze boczne do balotów. 
 
Minimalne wymagane wyposażenie ładowarki: 

a) oświetlenie, oznakowanie, wyposażenie umożliwiające poruszanie się po drogach 
publicznych, 

b) wycieraczka przedniej i tylnej szyby, 
c) apteczka, 
d) gaśnica, 
e) komplet narzędzi, 
f) trójkąt ostrzegawczy, 
g) instalacja z transformatorem 12V/11A do podłączenia radiotelefonów, 
h) radiotelefon MOTOROLA, 
i) olej silnikowy w ilości umożliwiającej eksploatację pojazdu, 
j) lampa ostrzegawcza na kabinie długa z napisem „MPO” (skrócona nazwa 

Zamawiającego), 
k) automatyczny sygnał dźwiękowy informujący o cofaniu. 

 
Samochód samozaładowczy do kontenerów 
Należy dostarczyć 1 szt. samochodu samozaładowczego do kontenerów. 
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Przewidywane funkcje technologiczne samochodu: 
! transport kontenerów 24-30 m3 z balastem i frakcją suchą na składowisko. 
 
Parametry techniczne: 

a) fabrycznie nowy, 
b) na podwoziu trzyosiowym o następujących charakterystykach: 

! silnik wysokoprężny, 
! centralny układ smarowania jeżeli wymagane jest smarowanie, 
! rama przystosowana do trudnych warunków drogowych,  
! układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem, 
! norma emisji spalin obowiązująca w dniu dostawy (minimum EURO 4), 

ogranicznik dymienia, 
! kabina: krótka, dzienna, ergonomiczne siedzenia dla dwóch pasażerów, 

fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z regulacją ustawienia, 
otwierany dach, osłony przeciwsłoneczne, podgrzewane lusterka zewnętrzne, 
dodatkowe lusterko tzw. rampowe, komplet dywaników gumowych, kolor 
kabiny pomarańczowy RAL 2003, komputer pokładowy z wyświetlaczem w 
języku polskim 

! układ wydechowy z wylotem skierowanym ku górze, 
! zbiornik paliwa minimum 310 litrów z zamykanym korkiem wlewu, 

c) z urządzeniem hakowym o udźwigu minimum 20 ton, 
d) kompletny i zdatny do eksploatacji bez żadnych dodatkowych nakładów 

inwestycyjnych. 
 
Minimalne wymagane wyposażenie pojazdu: 

a) apteczka, 
b) gaśnica, 
c) komplet narzędzi, 
d) trójkąt ostrzegawczy, 
e) klin pod koła, 
f) instalacja z transformatorem 12V/11A do podłączenia radiotelefonów, 
g) radiotelefon MOTOROLA, 
h) podnośnik hydrauliczny, 
i) przewód do pompowania kół, 
j) olej silnikowy w ilości umożliwiającej eksploatację pojazdu, 
k) koło zapasowe, 
l) lampa ostrzegawcza na kabinie długa z napisem „MPO” (skrócona nazwa 

Zamawiającego), 
m) automatyczny sygnał dźwiękowy informujący o cofaniu. 

 

1.8.18.3. Kompostownia odpadów organicznych i zielonych – (teren A) 
Pomieszczenia i instalacje należy wyposażyć w niezbędny sprzęt gaśniczy dobrany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz wykonać oznakowanie zgodne z PN-92/N-01256/01 „Znaki 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa”. 

Kompostownia 
Stacjonarne bioreaktory winny mieć następujące parametry technologiczne: pojemność 
geometryczna komory około 126 m3, która pozwoli na załadunek materiału wsadowego o 
masie około 42 Mg i objętości około 68 m3. 
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Przedmiot zamówienia obejmuje 5 bioreaktorów w konstrukcji betonowej, przy czym 
docelowo przewiduje się rozbudowę o jeden bioreaktor, co Wykonawca powinien 
uwzględnić. W tym celu Wykonawca musi m.in. przewidzieć odpowiednią lokalizację 
bioreaktorów, rozwiązania logistyczne, rozwiązania techniczne oraz zapewnić możliwość 
rozbudowy systemu sterowania. Instalacja musi być przystosowana do łatwej rozbudowy. 
Bioreaktory mają posiadać systemy napowietrzania i nawilżania masy kompostowanej. 
Instalacja musi posiadać system odprowadzania odcieków oraz system oczyszczania gazów 
procesowych w biofiltrze.  
 
Wszystkie elementy stalowe mające kontakt z odpadami, odciekami, gazami procesowymi 
mają być odporne na korozje lub należy je zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 
System ma zapewnić parametry umożliwiające dotrzymanie 14-dniowego cyklu 
kompostowania intensywnego dla odpadów organicznych. Proces ma przebiegać w 
warunkach tlenowych. Po tym okresie przetrzymywania materiału w bioreaktorach należy 
uzyskać pełną higienizację materiału. 
 
Sterowanie instalacją powinno odbywać się ze sterowni za pomocą komputera z wizualizacją 
procesu technologicznego umiejscowionego w pomieszczeniu dyspozytora. System 
komputerowy zapewni automatyczne sterowanie parametrami technologicznymi (wilgotność, 
napowietrzanie) w każdym bioreaktorze osobno. Ponadto umożliwione zostanie ręczne 
sterowanie parametrami procesu technologicznego. 
Komputer należy dobrać tak, aby umożliwiał bezproblemowe działanie oprogramowania 
sterującego. Ponadto zestaw należy wyposażyć w system podtrzymywania napięcia UPS. 
Zestaw komputerowy musi mieć zapewniony serwis w Toruniu. 
Obsługa instalacji musi być możliwa do przeprowadzenia bezpośrednio na przedstawionym 
na ekranie schemacie technologicznym. Dla przejrzystości schematu oprogramowanie musi 
zapewniać możliwość podziału głównego schematu technologicznego na podgrupy. Podgrupy 
te powinny być przyporządkowane poszczególnym częściom instalacji. Informacje na temat 
monitorowanych parametrów procesu technologicznego oraz wszelkie istotne dane dla oceny 
przebiegu tego procesu przechowywane będą w bazie danych. Do ważnych danych należy 
zaliczyć m.in.: zgłoszenia awarii, wejścia do systemu sterowania, czy też ingerencje w 
przebieg pracy instalacji. Za istotne dane uważa się również datę załadunku bioreaktora, masę 
frakcji organicznej załadowanej do bioreaktora, temperatura, ilości dodawanej wody oraz 
napowietrzanie. Przebieg procesu w czasie obrazowany będzie wykresami. Te dane muszą 
być widoczne dla użytkownika instalacji oraz musi być możliwość ich eksportu do formatu 
obsługiwanego przez powszechnie używane arkusze kalkulacyjne lub edytory tekstu, a także 
możliwość wydruku. 
W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej program zapewni powiadomienie użytkownika o 
alarmie na ekranie wraz z sygnałem dźwiękowym, umożliwi wydruk protokołu z datą i 
czasem. 
Wszystkie kroki obsługowe muszą być zapisane w raporcie. Raport powinien zawierać 
przynajmniej następujące zdarzenia: 
! ręczna zmiana parametrów technologicznych, 
! zgłoszenia i protokoły wyłączenia alarmów, 
! zalogowanie z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną, 
! wylogowanie z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną. 
 
Wyposażenie ruchome kompostowni: 
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Ładowarka kołowa  
Ładowarka kołowa dostarczona dla potrzeb sortowni będzie służyć dla potrzeb 
technologicznych kompostowni.  
 
Rozdrabniarka przejezdna służąca do rozdrabniania odpadowych elementów drewnianych 
(deski, listwy), drzew, gałęzi, krzaków, pni w celu uzyskania masy organicznej, która posłuży 
jako wzbogacający dodatek do kompostowania.  
 
Parametry techniczne: 
! fabrycznie nowa, 
! napęd spalinowy, 
! wydajność 30-80 m3/h, 
! umożliwia rozdrobnienie pni o średnicy do 180 mm,  
! min. rozmiar gardzieli 180 mm x 390 mm,  
! wymiary kosza wlotowego - min 820 mm x 820 mm,  
! układ zrębkujący: tarczowy, nożowy, zabezpieczony sprzęgłem,  
! łatwy system wymiany noży.  
W skład wyposażenia wchodzić ma dodatkowy komplet noży. Należy zapewnić łatwy dostęp 
do mechanizmów maszyny. 
Maszyna na podwoziu kołowym, jednoosiowym, z zaczepem do transportu ciągnikiem 
kołowym, z oświetleniem umożliwiającym poruszanie się po drogach publicznych. 
 
Sito obrotowe przejezdne 
Parametry techniczne: 
! fabrycznie nowa, 
! napęd spalinowy, 
! wydajność około 20 – 25 Mg/h, 
! wielkość oczka 20 mm, 
! wyposażone w szczotkę czyszczącą, 
! kosz zasypowy o pojemności około 2,0 – 2,5 m3. 
Maszyna na podwoziu kołowym, jedno- lub dwuosiowym, z zaczepem do transportu 
ciągnikiem kołowym, z oświetleniem umożliwiającym poruszanie się po drogach 
publicznych. Należy zapewnić łatwy dostęp do mechanizmów maszyny. 
 
Przerzucarka kompostu 
 
Parametry techniczne: 

! fabrycznie nowa, 
! samojezdna, na podwoziu kołowym, z napędem spalinowym,  
! kabina kierowcy ogrzewana, klimatyzowana, 
! wymiary pryzm: szerokość w podstawie 4 m i wysokość 2 m, 
! maszyna ma mieć możliwość nawilżania kompostu podczas przerzucania, 
! lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego, 

 
Aparatura kontrolno – pomiarowa dla kontroli procesów kompostowania w pryzmach: 

! termometr elektroniczny (0-1000C) z sondą o długości minimum 1500 mm,  
! urządzenie do pomiaru wilgotności. 
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Wyposażenie pomieszczeń dyspozytora 
biurko, krzesło ergonomiczne, stolik komputerowy, szafa ubraniowa i aktowa, aparat 
telefoniczny, 

 

1.8.18.4. Zakład demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych – (teren 
A i B) 

 

Pomieszczenia i instalacje należy wyposażyć w niezbędny sprzęt gaśniczy dobrany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz wykonać oznakowanie zgodne z PN-92/N-01256/01 „Znaki 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa”. 

 
Podstawowe wyposażenie zakładu demontażu w terenie A stanowią: 

! 1 stanowisko ślusarskie wyposażone w stół o wymiarach blatu 1800 x 700, blat ze 
sklejki, z 5 szufladami, zestaw narzędzi ślusarskich, (klucze, wkrętaki, obcęgi, młotki, 
wiertarki ręczne, elektryczne, przecinarki elektryczne), dźwigniki hydrauliczne 1T, 
nożyce hydrauliczne, 

! piła tarczowa do drewna o średnicy piły minimum 315 mm, i mocy około 2,5 kW, 
wyposażona w system odpylający, oraz podwozie kołowe dla umożliwienia 
miejscowego transportu, 

! zestaw kontenerów, pojemników i palet do przechowywania surowców i odpadów. 

 
Podstawowe wyposażenie zakładu demontażu w terenie B stanowią: 

! 6 stanowisk ślusarskich wyposażonych w stoły o wymiarach blatu 1800mm x 700mm, 
blat ze sklejki, z 5 szufladami, zestawy narzędzi ślusarskich, (klucze, wkrętaki, obcęgi, 
młotki, wiertarki ręczne, elektryczne, przecinarki elektryczne) dźwigniki hydrauliczne 1 
T, nożyce hydrauliczne, 

! przenośnik samotokowy (3 x 3 m) do manipulacji i transportu ciężkiego sprzętu AGD w 
trakcie demontażu, z obrotnicą ø 800, wysokość przenośnika 600 mm, szerokość 800 
mm, zabezpieczone przed korozją przez dwukrotne gruntowanie i malowanie - kolor do 
uzgodnienia,  

! zestaw do cięcia gazowego, 
! zestaw do odciągania płynów (freony, chłodziwa, oleje), 
! stanowisko demontażu monitorów i sprzętu RTV, 
! wózek podnośnikowy, widłowy o napędzie elektrycznym, o nośności 1,5 Mg i 

wysokości podnoszenia do 2,0 m, ogumienie elastyczne, kabina operatora ochronna do 
pracy na zewnątrz, 

! 2 wózki paletowe hydrauliczne, ręczne o nośności 1 Mg, 
! wózek platformowy, 4-o kołowy, platforma o wym. 800 mm x 1200 mm,  
! zestaw kontenerów, pojemników i palet do przechowywania surowców i odpadów, 
! regał magazynowy 2 poziomowy, stalowy o łącznej powierzchni około 40 m2, głębokość 

półki regału 800 mm, 
! skład gazów technicznych – zamykana konstrukcja stalowa o wymiarach. 1,5 m x 1,3 m 

x 2,25 m, wykonana z siatki stalowej i kształtowników, 

 

1.8.18.5. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych – (teren B) 
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Podstawowe wyposażenie magazynu stanowią  
! regały magazynowe 3-poziomowe, stalowe o łącznej powierzchni 30 m2, głębokość 

półki regału 800 mm, 
! kontenery izolowane z tworzywa sztucznego o pojemności 1000 l - 2 szt. z pokrywą 
! kontenery izolowane z tworzywa sztucznego o pojemności 600 l - 2 szt. z pokrywą 
! pojemniki metalowe do sztaplowania – 1200mm x 800mm x 600mm - 6 szt. 
! zestaw różnych pojemników do gromadzenia specyficznych odpadów, 
! zestaw palet drewnianych i z tworzyw sztucznych 1200 mm x 800 mm - 20 szt. 
! zestaw awaryjny dla usuwania skutków przecieków, rozlewów. 

1.8.18.6. Zakład przerobu odpadów budowlanych – (teren A) 
 
Podstawowe wyposażenie zakładu przerobu odpadów budowlanych stanowią: 
 
Ładowarka kołowa  
Należy dostarczyć 1 szt. ładowarki kołowej. 
 
Przewidywane funkcje technologiczne ładowarki: 
! załadunek odpadów na ciąg technologiczny maszyn krusząco-przesiewających, 
! załadunek produktu finalnego na wywrotki, 
 
Parametry techniczne: 

! fabrycznie nowa, 
! minimalna pojemność łyżki 3 m3, 
! maksymalna wysokość maszyny do 3300 mm (ładowarka przeznaczona będzie do 

załadunku komór kompostowni) 
! szybkozłącza do podłączania hydrauliki w przystawkach, 
! silnik wysokoprężny, 
! układ wydechowy silnika z wylotem skierowanym ku górze,  
! kabina klimatyzowana. 

 
Dodatkowe wyposażenie przystosowane do pracy z przedmiotową ładowarką: 
! wyposażenie chwytakowe (chwytak polipowy o pojemności minimum 0,25 m3) na 

wysięgniku przegubowym, 
 
Minimalne wymagane wyposażenie ładowarki: 

a) oświetlenie, oznakowanie, wyposażenie umożliwiające poruszanie się po drogach 
publicznych, 

b) wycieraczka przedniej i tylnej szyby, 
c) apteczka, 
d) gaśnica, 
e) komplet narzędzi, 
f) trójkąt ostrzegawczy, 
g) instalacja z transformatorem 12V/11A do podłączenia radiotelefonów, 
h) radiotelefon MOTOROLA, 
i) olej silnikowy w ilości umożliwiającej eksploatację pojazdu, 
j) lampa ostrzegawcza na kabinie długa z napisem „MPO” (skrócona nazwa 

Zamawiającego), 
k) automatyczny sygnał dźwiękowy informujący o cofaniu. 
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Zespół maszyn krusząco – przesiewających 
 
W skład zespołu maszyn powinny wchodzić: 
! przejezdna kruszarka udarowa, 
! separator magnetyczny, 
! przesiewacz trójpokładowy, 
! komplet przenośników dla odbioru 3 frakcji podsitowych i frakcji nadsitowej – 4 szt. 
! rozdzielnica elektryczna. 
 
Podstawowym parametrem dla zespołu maszyn krusząco – przesiewających jest pożądana 
wydajność wynosząca około 30 t/h oraz możliwość rozdzielenia rozkruszonego materiału na 
3 frakcje podsitowe. Konstrukcja zespołu maszyn ma umożliwić podawanie odpadów do 
kruszenia oraz odbiór rozkruszonych frakcji ładowarką o pojemności. łyżki 3 m3. 
 
Dla gromadzenia jednorodnych surowców odpadowych, plac gromadzenia odpadów będzie 
wyposażony w 5 kontenerów o pojemności około 12 m3 (wymagania dla kontenerów 
określono w punkcie 1.8.18.2.4). 
 

1.8.18.7. Garażowanie sprzętu i obsługa warsztatowa – (teren A) 
 

Pomieszczenia i instalacje należy wyposażyć w niezbędny sprzęt gaśniczy dobrany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz wykonać oznakowanie zgodne z PN-92/N-01256/01 „Znaki 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa”. 
 
Wyposażenie pomieszczenia dla konserwacji maszyn pracujących na składowisku w budynku 
garażowym: 
! stół ślusarski w konstrukcji stalowej, o wym. blatu 1500mm x 700mm, blat ze sklejki, z 

5 szufladami, z podstawowym wyposażeniem w narzędzia ręczne (klucze płaskie i 
oczkowe od 6 mm do 32 mm, szczypce płaskie elektrotechniczne, obcęgi 140 mm, 180 
mm, młotki 700 g, 1500 g, przecinaki, wiertła maszynowe do stali ø 1 ÷ 16 mm, imadło 
ślusarskie140 mm, piła do metali (ramka i brzeszczoty)) 

! wiertarka stołowa o mocy minimum 800 W,  
! spawarka prostownikowa 500A, 
! przenośna pompa zatapialna o wydajności Q=10 dm3/s, wąż o długości 200 m, 
! regały 2- poziomowe, stalowe o łącznej powierzchni 6 m2, głębokość półki - 800 mm 
 

1.8.18.8. Wyposażenie zaplecza administracyjno – socjalnego – (teren A) 
 

Pomieszczenia i instalacje należy wyposażyć w niezbędny sprzęt gaśniczy dobrany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz wykonać oznakowanie zgodne z PN-92/N-01256/01 „Znaki 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa”. 
 
Pomieszczenia, do których doprowadzone są sieci teletechniczne należy wyposażyć w aparaty 
telefoniczne. 
 
Szatnie 
! szafki na odzież własną dla 85 pracowników, 
! szafki na odzież roboczą i ochronną dla 85 pracowników, 
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! ławki w szatni dla 52 osób (najliczniejsza zmiana). 
 
Suszarnia odzieży 
! wieszaki przeznaczone do suszenia odzieży 
 
Pomieszczenie do ogrzewania się pracowników 
! ławki dla 15 osób w wykonaniu stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie z 

siedziskiem i oparciem drewnianym,  
! stolik PCV, 
 
Pomieszczenie do spożywania posiłków 
! miejsca do jednoczesnego spożywania posiłków przez 30 osób (stoły, krzesła) 
! umywalka z pojemnikiem na mydło w płynie i wieszakiem na ręczniki jednorazowego 

użycia, 
! zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej i pojemnik na odpady, 
! kuchenka elektryczna czteropłytkowa i mikrofalowa, 
! chłodziarka do artykułów spożywczych o pojemności minimum 270l, 
! 2 szafki stojące na naczynia kuchenne i sztućce, 
! szafki wiszące na naczynia stołowe z suszarką do naczyń, 
! szafki śniadaniowe dla 100 osób. 
 
Umywalnie i natryski 
! kabiny natryskowe o szerokości min. 0,85m do 1,0m,  
! umywalki o szerokości minimum 60 cm, 
 
WC 
kompletne wyposażenie standardowe (pisuary, umywalki, kompakty) 
 
Dyspozytornia 
! biurko, 2 krzesła, szafa biurowa, 
! stolik komputerowy, 
! komputer, drukarka, 
! aparat telefoniczny, 
! monitor systemu telewizji przemysłowej (5 kamer) monitorujący poszczególne węzły 

technologiczne Zakładu. 
 
Sterownia i pomieszczenia biurowe 
! biurko, 2 krzesła, szafa biurowa, 
! stolik komputerowy, 
 
Sala dydaktyczna 
! stoły i krzesła konferencyjne z blatem, i wieszaki na ubrania dla jednoczesnego 

przebywania 80 osób, 
! rzutnik multimedialny i ekran. 
 
Kotłownia olejowa z magazynem oleju 
Wyposażenie kotłowni powinno być dostosowane do zapotrzebowania ciepła w zakładzie. 
Ogólne złożenia do doboru kotłowni podano w pkt. 1.8.3.  
 
Warsztat mechaniczny i pomieszczenie magazynowe 
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! 2 stoły ślusarskie w konstrukcji stalowej, o wym. blatu 1500 x 700, blat ze sklejki, z 5 
szufladami z podstawowym wyposażeniem w narzędzia ręczne(klucze płaskie i oczkowe 
od 6 mm do 32 mm, szczypce płaskie elektrotechniczne, obcęgi 140 mm, 180 mm, 
młotki 700 g, 1500 g, przecinaki, wiertła maszynowe do stali ø 1 ÷ 16 mm, imadło 
ślusarskie140 mm, piłka do metali (ramka i brzeszczoty)), w narzędzia 
elektrotechniczne: wiertarka ręczna 1800 W, przecinarka tarczowa 1800 W 

! wiertarka stołowa 
! spawarka prostownikowa 
! zestaw do cięcia gazowego, 
! miejsce składowania gazów technicznych – zamykana konstrukcja stalowa, o wym. 1,5 

m x 1,3 m x 2,25 m, wykonana z siatki stalowej i kształtowników, 
! regały 2- poziomowe, stalowe o łącznej powierzchni 6 m2, głębokość półki - 800 mm 
! myjka wysokociśnieniowa, 
! sprężarka mobilna, minimum 8 atmosfer. 

 

Portiernia 
! biurko, krzesło, szafa ubraniowa, szafa aktowa, 

 
Szczegóły jakościowe, technologiczne, ergonomiczne wyposażenia należy uzgodnić z 
Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu na etapie zakupu. 
 

1.8.18.9. Warunki dostaw 
 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) dostarczenia wyposażenia technologicznego na własny koszt Zamawiającemu na adres 
budowy; w porozumieniu z Zamawiającym, środki transportowe mogą być 
dostarczone na adres siedziby Zamawiającego, 

b) przeprowadzenia na własny koszt szkolenia użytkowników w zakresie eksploatacji 
przedmiotu dostawy, 

c) dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi przedmiotu dostawy w języku 
polskim w 3 egzemplarzach, 

d) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów w języku polskim niezbędnych do 
rejestracji pojazdów, 

e) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje 
oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i 
pogwarancyjnym oraz wykaz punktów serwisowych. 

 

1.8.18.10. Rysunki 
 
Lokalizacja – Rys. Nr 0 
Plan zagospodarowania terenu A – koncepcja – Rys. Nr 1 
Plan zagospodarowania terenu B – koncepcja – Rys. Nr 1a 
Ukształtowanie niecki składowiska po rekultywacji - koncepcja – Rys. Nr 2 
Przekrój normalny składowiska – koncepcja – Rys. Nr 3 
Sortownia oraz kompostownia odpadów organicznych – koncepcja – Rys. Nr 4 
Budynek garażowy – koncepcja – Rys. Nr 5 
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Rys. 4 Sortownia oraz kompostownia
odpadów organicznych - koncepcja

DOCZYSZCZANIE
SZK£A

1-1 Przenoœnik za³adowczy
1-2 Przenoœnik wznosz¹cy
1-3 Przenoœnik sortowniczy
1-4
1-5 Kabina sortownicza
1-6 Separator elektromagnetyczny z konstrukcj¹ wsporcz¹
1-7 Przenoœnik przesy³owy, rewersyjny balastu

Trybuna sortownicza

2-1 Przenoœnik kana³owo-wznosz¹cy do prasy
2-2 Przenoœnik przesy³owy materia³u do prasy balastu
2-3 Automatyczna elektro-hydrauliczna prasa kana³owa HSM VK 42/1200
2-4 Perforator butelek PET

3-1 Prasa HSM typ 35/2100
3-2 Zespó³ urz¹dzeñ z kruszark¹ do tworzyw sztucznych

Wyposa¿enie Zamawiaj¹cego: 4-1 Przenoœnik za³adowczy
4-2 Przenoœnik wznosz¹cy
4-3 Przenoœnik sortowniczy
4-4
4-5 Kabina sortownicza
4-6 Przenoœnik przesy³owy, rewersyjny balastu
4-7 Przenoœnik zbiorczy balastu
4-8 Automatyczna stacja za³adunku kontenerów

Trybuna sortownicza

5-1 Przenoœnik za³adowczy
5-2 Przenoœnik sortowniczy
5-3 Trybuna sortownicza
5-4 Przenoœnik wznosz¹cy do sita
5-5 Sito obrotowe
5-6 Przenoœnik rewersyjny
5-7 Przenoœnik transportuj¹cy frakcjê 10-80mm z 4 stanowiskami sortowniczymi
5-8 Przenoœnik transportuj¹cy frakcjê 10-80mm
5-9 Przenoœniki transportuj¹ce frakcjê 0-10mm
5-10 Automatyczna stacja za³adunku kontenerów
5-11 Rozrywarka worków

Wyposa¿enie bêd¹ce przedmiotem zamówienia:

N
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B. Część informacyjna 
B.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 
 



 



 



 



 



 
 
 



 



 





Tom 3 Program funkcjonalno-użytkowy    84 

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami 
komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” 

GO/ZP-16-1/06 

 

B.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
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B.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa 
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. 
W sprawach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i 
odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki 
Budowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw należy 
informować Inżyniera, przedstawiając stosowną dokumentację. 
W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych 
polskich przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie 
www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej. 
 
Poniżej wymieniono wyłącznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, 
ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz wymieniono Polskie Normy, które mają 
zastosowanie do wyrobów Zakładu. 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 

207 z późniejszymi zmianami.) 
2. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 28.06.1985 r. W sprawie oceny skutków 

niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska. 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 

późniejszymi zmianami). 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628). 
5. Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 

21 listopada 2000 r. poz. 1086) 
7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 
8. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 
75, poz. 690). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego, (Dz. U. Nr 120, poz. 1134), 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. 
U. Nr 8, poz. 71). 
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14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 
roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministra dnia 24 
września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839). 

16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 

r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297) 

19. Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno -kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 
poz. 401). 

21. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138). 

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137). 

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.. 
Nr 121,poz 1139). 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, 
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, 
poz. 1858) 

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) 

26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) 

27. Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu Ministra formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania Ministra odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr.202, poz. 2072) 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041) 

29. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041) 
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30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości 
progowych poziomu hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81) 

31. Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991), 
32. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 w 

sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 
236, poz. 2369), 

33. PN-EN 643:2004-08-16 Papier i tektura. Europejski wykaz znormalizowanych odmian 
papieru i tektury z odzysku. 

34. PN-EN 13920-10:2003(U) Aluminium i stopy aluminium. Złom. Część 10: Złom 
zużytych puszek po napojach. 

35. PN-EN 13920-14:2003(U) Aluminium i stopy aluminium. Złom. Część 14: Złom 
poużytkowych opakowań aluminiowych 

36. PN-85/H-15000  Złom stalowy 
37. PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne. Pobieranie i przygotowanie próbek 

obornika i kompostu. 
38. PN-Z-15011-3:2001  Kompost z odpadów komunalnych. Oznaczanie pH, 

zawartości substancji organicznej, węgla organicznego, azotu, fosforu i potasu. 
39. PN-Z-15011-2:1998  Kompost z odpadów komunalnych. Oznaczanie 

zawartości cząstek przekraczających określone wielkości oraz szkła i ceramiki. 
40. PN-Z-15011-1:1998  Kompost z odpadów komunalnych. Pobieranie próbek. 
41. PN-EN 13432:2002 Opakowania. Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do 

odzysku przez kompostowanie i biodegradację. Program badań i kryteria oceny do 
ostatecznej akceptacji opakowań. 

42. PN-B-10290:1997 „Geomembrany – ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa 
geomembran na budowie składowisk odpadów” 
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B.4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

 
 
B.4.1. Kopia mapy zasadniczej 
 
Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca zobowiązany jest uzyskać aktualną mapę 
dla celów projektowych. 
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B.4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
budynków 
 
Zamawiający dysponuje załączonymi badaniami, co nie oznacza, że warunki gruntowe 
zostały w pełni rozpoznane. 
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B.4.3. Inwentaryzacja zieleni 
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B.4.4. Inwentaryzacja budynku magazynowego zaplecza technicznego składowiska 
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B.4.5. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
energetycznej. 
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B.4.6. Linia sortownicza Zamawiającego 
 




