
 

 

 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych 

Postępowanie znak:  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie                                       

z poniższym wyszczególnieniem: 

Lp Kod 

odpadu 

Rodzaj odpadu Ilość 

[ Mg ] 

1 20 01 27* Farby, kleje, lepiszcze, żywice 

zawierające substancje niebezpieczne 

1,500 

2 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 1,500 

 Razem  3,000 

 

2. Wytyczne dotyczące realizacji usługi: 

a) Usługa obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

b) Odpady należy odebrać z magazynu zlokalizowanego w Toruniu, ul. Kociewska 37 

c) Do czasu wyłonienia usługobiorcy oraz terminu odbioru odpadów wyszczególnione  ilości mogą ulec 

zwiększeniu ok. 20 %. 

d) Odpady zapakowane są w oryginalne opakowania jednostkowe (puszki, hoboki, itp.), umieszczone          

na paletach w ilości 5 szt. oraz w workach typu big-bag w ilości 15 szt.   

e) Opakowania jednostkowe stanowią masę odpadu i nie podlegają zwrotowi. 

f) Zamawiający odliczy od masy odpadu palety. 

g) Załadunek odpadu na środki transportu usługobiorcy pozostaje po stronie zamawiającego.              

Sposób rozmieszczenia ładunku na środkach transportu wskazuje Usługobiorca. 

h) Zamawiający w dniu odbioru wystawi Karty Przekazania Odpadu. 

i) Usługobiorca przejmuje wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowy załadunek, nadanie           

i transport odpadów niebezpiecznych w tym przygotowanie wymaganej prawem dokumentacji 

transportowej, w szczególności list przewozowy zgodnie z przepisami ADR. 

j) Termin realizacji usługi do 31 grudnia br. 

k) Wybrany oferent otrzyma zlecenie drogą elektroniczną do 14 grudnia br. 

l) Oferent powinien posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia do wykonania 

przedmiotowego zamówienia w tym w szczególności aktualne zezwolenie na transport odpadów                             

i przetwarzanie lub zbieranie odpadów, które na wniosek Zamawiającego zostaną udostępnione do 

wglądu. ( Prosimy nie załączać do oferty zezwoleń oraz żadnych innych dokumentów, poza 

formularzem ofertowym zał. nr 1 oraz wykaz cen zał. nr 2  )  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Warunki płatności 

a) Płatność za wykonaną usługę dokonywana będzie przelewem w terminie 14 dni od daty wpływu 

faktury. 

b) Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość odebranego odpadu określona pisemnie w karcie 

przekazania odpadów na podstawie wagi zamawiającego.  

4. Oferta winna zawierać 

a) Formularz ofertowy -załącznik nr 1 podpisane przez osoby reprezentujące oferenta 

b) Wykaz cen – załącznik nr 2 podpisany przez osoby reprezentujące oferenta 

5. Termin składania ofert 

a) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 w zamkniętej 

opieczętowanej kopercie z dopiskiem „nie otwierać - oferta zagospodarowanie odpadów 

niebezpiecznych” do dnia 13 grudnia br. do godz. 11:00 . 

b) Kontakt telefoniczny – Aleksandra Organiak tel. kom. 697-997-081. 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : 

 Cena - 100% 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

 

 

 
PREZES ZARZĄDU   

 

/ - / Piotr Rozwadowski  

 

 

 

 

 

 


