Toruń, 13.12.2006 r.

dotyczy: postępowania z zamówienie publiczne, Znak PR/ZP-42/06, na usługę wykonania
opracowania pod nazwą Wytyczne techniczne zamknięcia wraz z harmonogramem działań
związanych z rekultywacją Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu przy ul.
Kociewskiej – odpowiedzi na pytania Wykonawcy.
W imieniu Zamawiającego przesyłam Państwu odpowiedzi na zadanie pytania.
1.Czy jest aktualna mapa zasadnicza MSO w Toruniu 1 : 1 000 z wykazem wszystkich
instalacji i udostępni ją wykonawcy MPO w Toruniu?
Posiadamy mapę geodezyjną w skali 1 : 1 000 z dnia 28.09.2006 r. Mapa zostanie
udostępniona wykonawcy po podpisaniu umowy.
2. Czy kwatera A jest aktualnie nieczynna czy eksploatowana?
Kwatera A jest obecnie eksploatowana.
3. Czy rekultywacja kwater będzie prowadzona etapami:I etap – kwatery B i W oraz kwatera
odpadów niebezpiecznych,II etap – zamknięcie całego składowiska wraz z rekultywacją
kwater N i A?.
Tak. Rekultywacja kwater będzie prowadzona zgodnie z wyżej wymienionymi etapami.
4. Czy jest określony kierunek rekultywacji składowiska?
Ze względu na położenie MSO na terenie zurbanizowanym przyjęto rekreacyjny kierunek
zagospodarowania terenu po rekultywacji składowiska.
5. Czy jest niezbędne do wniosku o zamknięcie (częściowe lub całości) składowiska
opracowanie projektu rekultywacji obejmującego projekt rowów opaskowych wraz ze
zbiornikiem ścieków opadowych przedmiary robót, kosztorysy ofertowe i inwestorskie dla
uzyskania zgody wojewody?
Miejskie Składowisko Odpadów w Toruniu posiada rowy opaskowe wraz ze zbiornikiem
ścieków. Zgodnie z art. 54 ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628) wniosek o zgodę na
zamknięcie składowiska winien zawierać: określenie technicznego sposobu zamknięcia
składowiska lub jego wydzielonej części, datę zaprzestania przyjmowania odpadów do
składowania na składowisku odpadów, harmonogram działań związanych z rekultywacją.
W związku z powyższym nie jest niezbędne opracowanie projektu technicznego
(budowlanego) rekultywacji MSO w Toruniu, przedmiary robót, kosztorysy ofertowe
i inwestorskie dla uzyskania zgody wojewody.
6. Czy jest prowadzony monitoring osiadania składowiska z zagęszczonymi kompaktorem
odpadami?
Jest prowadzony monitoring osiadania składowiska. Zakres parametrów wskaźnikowych
i częstotliwość badań zgodne są z Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2002 r. w
sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk
odpadów (Dz.U.2002.220.1858).
Z poważaniem
z upoważnienia Zarządu
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

