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Ogłoszenie z dnia 26 stycznia  2015  r.  

 

Przedmiotem zamówienia jest  usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych w ilości około 

800 Mg oraz gałęzi w ilości około 2500m
3 

(600 Mg) 

 

1. Opis przedmiot zamówienia  

Przedmiot zamówienia realizowany będzie okresowo (nie zadziej niż raz na kwartał). 

Zamawiający przewiduje , iż łączny czas realizacji usługi wyniesie 120 godz. Przewiduje się  

8 krotność realizacji usługi, przy czym jednorazowe świadczenie usługi trwać będzie nie krócej 

niż 10 godz. Do czasu realizacji usługi nie zalicza się przestojów związanych z: naprawą, 

konserwacją sprzętu, udrażnianiem (odpychaniem) maszyny po zaczopowaniu się przetwarzanych 

odpadów. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia.  Miejsce 

wykonania usługi : Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Toruniu ul. 

Kościuszki 47/53. Zamawiający zapewnia  ładowarkę kołową VOLVO L90F wyposażona w łyżkę 

lub chwytak polipowy do załadunku i odbioru odpadów.  

Wymagania  dotyczące sprzętu: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował sprzętem specjalistycznym (rozdrabniaczem) 

marki Doppstadt lub porównywalnym o następujących  parametrach pracy: 

1) wydajność -  winna być nie mniejszej niż 15 Mg/godz. dla odpadów  wielkogabarytowych  

    oraz  50 m
3 

/godz. dla gałęzi, 

2) urządzenie winno być wyposażone w  kosz zasypowy pozwalając na załadunek odpadów bez 

    wstępnego przygotowania np. wersalki, kanapy,  

3) wysokości zasypu - nie wyżej niż 3 m  od poziomu placu, 

4) winno posiadać  separator metali. 

Integralną częścią niniejszego ogłoszenia jest projekt umowy, którego postanowienia należy brać 

pod uwagę przygotowując ofertę. 

2. Sposób obliczenia ceny oferty: 

Cena winna wyrażać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia , wraz z kosztami 

transportu urządzenia do siedziby Zamawiającego w Toruniu przy ul. Kociewskiej, kosztami 

paliwa i obsługi urządzenia. Cena winna być wyrażona w PLN jako wartość netto ( bez podatku 

VAT) i wartość brutto z doliczeniem podatku VAT.  

 

3. Wymagane dokumenty:  

1) Formularz oferty. 

2) Zaakceptowany projekt umowy.     

 

4. Termin związania z ofertą – 15 dni  

 

5. Termin wykonania  zamówienia –   15.02.2015 r. – 31.12.2105 r.    

 



6. Kryteria oceny ofert 
100% cena – oferta z najniższą ceną.   

 

7. Termin składania ofert  - 02.02 .2015 r. , godz. 10.00. Ofertę należy złożyć na 

formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferty  

w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Grudziądzkiej 159  

 - sekretariat. Koperta winna posiadać opis  „ Oferta – Rozdrabnianie odpadów ” Nie 

otwierać przed dniem  02.02.2015 r., godz.10.00. Sprawę prowadzi Renata Markiewicz.  

 

8. Osoba do kontaktów: Wszelkie pytania dotyczące realizacji usługi proszę kierować do 

zastępcy kierownika ZUOK  Zbigniewa Czyżniewskiego – Tel. 691 150 088. 

 

9. Informacja prawna  

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.) – wyłączone spod rygorów przepisów 

ustawy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. Informację na temat wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy mogą 

uzyskać na wniosek złożony do osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcami. 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza  zostanie o tym fakcie 

poinformowany i wezwany do realizacji zamówienia/lub zawarcia umowy.  

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy  

Projekt umowy  


