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(zestaw 1) 
 

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy w ramach kontraktu przerzucarki do 
kompostowania na podwoziu gąsienicowym, wyposażonym w specjalne nakładki 
gumowe umożliwiające poruszanie się po nawierzchni asfaltowej? W poprzednim 
przetargu, Zamawiający wyraził zgodę na zastosowanie takiego podwozia w 
przerzucarce (odpowiedz zam. nr NZ/6176/06 z dnia 20.12.2006r.). 

 
Zamawiający pozostawia zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez zmian. 
 

2. Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostawy podczyszczalni ścieków, która 
pozwoli oczyścić odcieki ze składowiska do parametrów określonych w umowie 
pomiędzy MPO Toruń, a Wodociągami w Toruniu? Podczyszczalnia przyjęta w 
koncepcji nie jest w stanie oczyścić ścieki do poziomu ustalonego w koncepcji. 

 
Zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydanymi 
przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (TT-67/85/BK/565/z/2004 i TT-67/85/BK/565/z/2006) ścieki 
odprowadzane do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadać parametrom podanym 
w umowie trójstronnej nr 2/2001 zawartej pomiędzy Zamawiającym, EC Toruń S.A. i Toruńskimi 
Wodociągami Sp. z o.o. lub parametrom, które określa Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 
14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 964). 
 

3. Czy Zamawiający zamierza naliczać kary z tytułu nieterminowego ukończenia robót? 
Proszę o podanie wysokości kar. Czy kary te będą naliczane w przypadku, gdy będzie 
się wydłużał termin wydania pozwolenia na budowę z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy? 

 
Zamawiający będzie naliczał kary umowne za zwłokę zgodnie z warunkami umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (Tom 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Wysokość kar 
określa załącznik nr 9 do Tomu 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – „Załącznik do 
oferty”. Przypadki, w których Zamawiający będzie naliczał kary umowne za zwłokę zostały określone 
w warunkach umowy w sprawie zamówienia publicznego (Tom 2 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia). 
 

4. Zamawiający w planie zagospodarowania przestrzennego pokazuje układ 
oczyszczania ścieków. Czy stosując ten rodzaj rozwiązania technologicznego (zgodnie 
z PFU) nie obawia się, że wystąpi uciążliwość zapachowa? 

 
W koncepcji przedstawionej na planie zagospodarowania zobrazowano jedynie zbiorniki szczelne 
otwarte, co wydaje się być wystarczające dla potrzeb zagospodarowania terenu, natomiast 
Zamawiający nie ograniczył funkcji jakie mają pełnić, wskazał jedynie w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, iż 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. 
Jeżeli Wykonawcy przewidują związaną z podczyszczalnią ścieków uciążliwość zapachową 
niezgodną z wymaganiami przepisów określających dopuszczalne poziomy niektórych substancji w 
powietrzu lub niezgodną z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, to na etapie prowadzonego 
postępowania powinni zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o dopuszczenie rozwiązań 
technicznych zapobiegających zanieczyszczeniu powietrza.  


