
 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie 

z poniższym wyszczególnieniem*: 

Lp. 
Kod 

odpadu  
Rodzaj odpadu 

Ilość 

odpadów 

[Mg] 

Uwagi 

1. 150110* 

Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone(np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności-bardzo toksyczne i 
toksyczne 

0,243 

  

2. 150202* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 
nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, �ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,126 

  

3. 160216 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 
wymienione w 160215 

0,186 tonery 

4. 160601* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,103 
  

5. 160602* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,024 
  

6. 160604 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 0,231 
  

7. 160605 Inne baterie i akumulatory  0,077 
  

8. 200133* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te 
baterie 

0,938 

  

9. 170605* Materiały budowlane zawierające azbest 0,548 
  

10. 200114* Kwasy  0,002 
  

11. 200127* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 
zawierające substancje niebezpieczne 

1,291 
  

12. 200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 2,634 
  

RAZEM 6,403   

* Podane ilości odpadów do dnia odbioru  mogą ulec niewielkiemu zwiększeniu 

Wytyczne dotyczące realizacji usługi: 

1. Usługa obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z w/w 

wyszczególnieniem. 

2. Odpady należy odebrać z magazynu odpadów niebezpiecznych zlokalizowanego  

w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, ul. Kociewska 37 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości odbieranych odpadów  

o odpady, które trafią do magazynu odpadów niebezpiecznych po dniu niniejszego 

ogłoszenia. 

4. Opakowanie odpadów części I zamówienia stanowi masę i nie podlega zwrotowi.  

5. Zleceniobiorca zapewni opakowania do odbioru części II zamówienia. 



 

6. Termin realizacji usługi -  7 dni od daty złożenia zlecenia. 

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na: 

a) obie części odpadów przeznaczonych do zagospodarowania 

b) część I odpadów przeznaczonych do zagospodarowania 

c) część II odpadów przeznaczonych do zagospodarowania 

 

Część I odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania 

Lp. 
Kod 

odpadu  
Rodzaj odpadu 

Ilość 

odpadów 

[Mg] 

Uwagi 

1. 150110* 

Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone(np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności-bardzo toksyczne i 
toksyczne 

0,243 

  

2. 150202* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 
nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, �ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,126 

  

3. 160216 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 
wymienione w 160215 

0,186 tonery 

4. 170605* Materiały budowlane zawierające azbest 0,548 
  

5. 200114* Kwasy  0,002 
  

6. 200127* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 
zawierające substancje niebezpieczne 

1,291 
  

7. 200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 2,634 
  

RAZEM 5,030   

 

 

Część II odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania 

Lp. 
Kod 

odpadu  
Rodzaj odpadu 

Ilość 

odpadów 

[Mg] 

Uwagi 

1. 160601* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,103   

2. 160602* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,024   

3. 160604 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 0,231   

4. 160605 Inne baterie i akumulatory  0,077   

5. 200133* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 
niesortowane baterie i akumulatory zawierające te 
baterie 

0,938 

  

RAZEM 1,373   

 

 

 



 

Warunki płatności: 

1. Płatność za wykonaną usługę dokonywana będzie przelewem:  

a) za część I na konto Zleceniobiorcy na podstawie wystawionej faktury VAT. 

b) za część II na konto Zleceniodawcy na podstawie wystawionej faktury VAT 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość odebranego przez Zleceniobiorcę 

odpadu określona pisemnie w karcie przekazania odpadu na podstawie wagi 

Zleceniodawcy. 

3. Termin płatności za wykonaną usługę - 14 dni kalendarzowych.  

Oferta winna  zawierać: 

1. Załącznik nr 1 Wartość oferty część I – Uwaga: W cenę odpadu należy wliczyć koszt 

odbioru odpadów z  Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  ul. 

Kociewska 37/53 Toruń; 

2. Załącznik nr 2 Wartość oferty część II – Uwaga: W cenę odpadu należy wliczyć koszt 

odbioru odpadów z  Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  ul. 

Kociewska 37/53 Toruń; 

3. dane adresowe (NIP, REGON)  oraz dane dotyczące osób reprezentujących; 

4. kopie stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami 

Ustawy o odpadach oraz przepisami o ochronie środowiska. 

Termin związania z ofertą 21 dni; 

Wybranemu Zleceniobiorcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, zostanie udzielone 

zlecenie wykonania ww. usługi. 

Prosimy o złożenie oferty bezpośrednio w sekretariacie Spółki, pocztą  na adres MPO 

 ul. Grudziądzka 159; 87-100 Toruń,  z dopiskiem „Odpady niebezpieczne”  w terminie do 

dnia 10.03.2015 r. do godz. 10.00 

Kontakt telefoniczny: Aleksandra Organiak tel. kom. 691 997 081 

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: 

Załącznik 1 – wykaz ilościowo – asortymentowy   

Załącznik 2 – wykaz ilościowo – asortymentowy   

 

 



 

Załącznik nr 1 Wartość oferty 

L.p. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

ilość 
odpadów 

[Mg] 

Cena 
[zł/Mg 
netto] 

Koszt 
zagospodarowania 

odpadów 
[zł/netto] 

Podatek 
VAT 

Koszt 
zagospodarowania 

odpadów 
[zł/brutto] 

1. 150110* 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone(np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności-bardzo toksyczne i 
toksyczne 

0,243 

  

      

2. 150202* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w 
tym filtry olejowe nieujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, �ścierki) i ubrania 
ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. 
PCB) 

0,126 

  

      

3. 160216 
Elementy usunięte z zużytych 
urządzeń inne niż wymienione w 
160215 

0,186 

  

      

4. 170605* 
Materiały budowlane zawierające 
azbest 

0,548 

  

      

5. 200114* Kwasy  0,002         

6. 200127* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice zawierające 
substancje niebezpieczne 

1,291 
  

      

7. 200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 2,634 

  

      

RAZEM 5,030         



 

Załącznik nr 2 Wartość oferty 

 

 

L.p. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

ilość 
odpadów 

[Mg] 

Cena 
[zł/Mg 
netto] 

Przychód z 
zagospodarowania 

odpadów  
[zł netto] 

Podatek 
VAT 

Przychód z 
zagospodarowania 

odpadów 
 [zł brutto] 

1. 160601* Baterie i akumulatory ołowiowe 
0,103 

   
      

2. 160602* 
Baterie i akumulatory niklowo-
kadmowe 

0,024 
  

      

3. 160604 
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 
16 06 03) 

0,231 
  

      

4. 160605 Inne baterie i akumulatory  
0,077 

   
      

5. 200133* 

Baterie i akumulatory łącznie z 
bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 
lub 16 06 03 oraz niesortowane 
baterie i akumulatory zawierające te 
baterie 

0,938 

  

      

RAZEM 1,373         

 

 


