
Tonń 24.10.2006r.

ZEBRANIE Z WYKoNAWCAMI UCZESTMCZĄCYMI w PosTĘPowANIU
RozBUDowA ZAKŁADU UNIESZKoDLIWHIYIA oDPADÓw KoMUNALNYCH

W RAMACIT REALIZACJI PROJEKTU GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALIMVII W TORUNIU 2004tPltl6tcfPE/023' ZADAIIIE NR I

Pytania:
1. Ile bram ma być zainstalowanych w projektowanych halach _ 10, |2 czy 13?

2. Ile mabyć pojemników d1a potrzeb sortowni?
3. Brak jest 

^ 
aókumentacji jotyczącej budynku ptzrlmaczonego do modemizacji.

Wykonawca prosi o jej udostępnienie.
4. Wykonawca prosi o potwierdzenie mocy trafostacji 390 kVA'

5. wlaki sposó.b zapewniona zostanie dostawa wody do placu budowy na cele sanitarne,

przeciwpożarowe' Z jakiego miejsca?
o. brak jest w specyfikacji drogi do Papową prośba o jej specyfftację.

i. ćł .v"t". .i"niylacji w kaiinie sortowniczej może być prowadzony z góry na dół?

8. Bez mieszarki nie mozna przygotować wsadu do procesu kompostowania' Jak

ZamavtiĄący zamieva tozvńryać ten problem?
9' Prośba o"odo,tępoi"ń" pafamętrów, juki" 'oo."ą spehiać ścieki technologiczne, aby

mogły byó odprówadmne do miejskĘ sieci wodocrągowej.
t0. Pro-śba o wydłuzeńe terminu składania ofert do połowy grudnia.

ii. c"v 'uuaó*isko docelowo ma mieć wysokość 50.60m biorąp pod uwagę badania

geologiczne?
12. Ćzy Wykonawcy dostaną inwent ar1zację zie|ent?
13 ' Czy Wykonawca ponosi opłatę za wycinkę drzew?
14. Czy wycinka ma byó przeprow admna wtaz zv,ryjęciem karpin?

15. Czyją własnoścĘ Ędzie pozyskane drewno?
16. Czy si<ładowiskopopiołów jest uszcze|nione oraz odwodnione?

tz. prósba o udostępnićnie dokumentacji instalacji do segregacji odpadów' która jest

własnością Zamawiaj ącego - fundamentowanie.
rs. Cł istni"jąc" za"i"ki sąil"mentem linii sortowniczej Zamawiajryego? Czy mają one

zostac wylionane tak lak obecnie czy w inny sposób? Czy też, ń1ą zostać,

przeniesione?
19. Ilu stanowiskowa jest sortownia?

24.10.2006r
sra.u z*@ 159, MĘskie Składowisko

@ celów oraz programu zsb'tanta,
z. zapiznanie siĘ z terenem inwestycji przy ul. Kociewskiej. -
z. zupo,"ua" się z budynkiem ,apil"c^ p,,e,'n"zony do modemizacji.

4. hzedstawięnie linii sońowniczej Zamaltiającego.

Plan zebrania:



20. Cry Wykonawca ma prawo Ęerować w linię sortownic zą jełren wystąpią problemy

z odbiorem tecbnicanYm linii?
21.7.awyci lkęjakiejczęścidrzewodpowiedzialnyjestZ,awwiający,ajakięj

Wykonawca?
22. Gózb Zanawiajryy proponuje zlokalizowac zap|ecze budowy? Czy w istniejących

budynkach?

Pytania zostĄ odczy,tane oraz zaakceptowane ptzez zgromdzonych Wykonawcow bez

uwag.

osoby obecne na zebraniu po stronie Zamawiającego:

RenataMa'kiewicz _ Specjalista ds. Zamówień

e'oarzei riało'torski - Inspektor ds. Nadzoru
g21qnęk k6misii

Śebastt.n-Hyżyk - kierownik JRP, członek

Aleksandra Przybyłowicz _ Ref. ds.


