
Opis przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych  

zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 

L.p. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

przewidywana 
ilość odpadów 

[Mg]/rok 

cena netto 
[Mg] 

1 150110 

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

 (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne) 

0,050   

2 160215 
Niebezpieczne elementy lub części usunięte z 

zużytych urządzeń 
0,700   

3 168101 
Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 

(powstałe wyniku 
0,550   

4 170605 Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 5,000   

5 200121 Odpady zawierające rtęć 0,020   

6 200126 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 0,100   

7 200127 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne  
2,500   

8 200131 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 6,200   

9 200117 Odczynniki fotograficzne 0,100   

10 168201 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych 0,200   

11 160506 Chemikalia laboratoryjne i analityczne 0,100   

13 200115 Alkalia 0,200   

14 160216 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń  0,100   

15 130113 Inne oleje hydrauliczne olej sprężarkowy 0,150   

RAZEM 15,970   

 

Wytyczne dotyczące realizacji usługi: 

1. Termin realizacji usługi od 1.05.2013 r. do 30.04.2014 r. 

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

wyszczególnieniem. 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości odbieranych odpadów. 

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do przygotowania odpadów odbieranych  

przez Zleceniobiorcę  każdorazowo  w ilości i terminie uzgodnionym przez Strony. 

5. Opakowanie odpadów  stanowi masę i nie podlega zwrotowi. 

 

 



Warunki płatności: 

1. Płatność za wykonaną usługę dokonywana będzie przelewem na konto Zleceniobiorcy  

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 nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych.  

 

Oferta winna  zawierać: 

-  cenę jednostkową za poszczególny asortyment – cena netto za Mg odpadu (uzupełnienie w/w 

rubryki cenna netto  [Mg]). W cenę odpadu należy wliczyć koszt odbioru odpadów z  Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  ul. Kociewska 37/53 Toruń; 

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

- termin związania z ofertą 21 dni; 

-  oświadczenie o posiadaniu stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności zgodnie  

z przepisami Ustawy o odpadach oraz przepisami o ochronie środowiska. 

Z wybranym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa na świadczenie w/w usługi. 

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

 ul. Grudziądzka 159; 87-100 Toruń,  z dopiskiem „Odpady niebezpieczne”  lub faxem 56 63 98 130 

w terminie do dnia 19.04.2013 r. 

Kontakt telefoniczny:  Zbigniew Czyżniewski    tel. kom. 691 150 088. 


