
 

Zintegrowany System Zarządzania Procedura Zakupy 

ZSZ/ P- 7.4 -01 Ogłoszenie o zamówieniu  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych 

 

 

Znak:  /P –  /2015 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie                 

z poniższym wyszczególnieniem: 

Kod 

odpadu 

Rodzaj odpadu Opis Ilość Mg 

15 02 02* 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) 

Filtry 

klimatyzacji 

biurowej, 

włóknina 

0,120 

17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest Eternit paleta 

folia 

2,760 

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające 

substancje 

niebezpieczne 

Farby 

opakowania 

do 50 kg 

1,056 

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne Lekarstwa 

zbierane  

w aptekach 

2,706 

 

2. Wytyczne dotyczące realizacji usługi: 

1) Przedmiot zamówienia  odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych 

wskazanych w powyższej tabeli. 

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

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zakresu świadczenia przedmiotu 

zamówienia o  max.10 % w stosunku do wielkości wskazanych w powyższej tabeli. 

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

worki typu big-bag lub w ofoliowane palety. 

5) Opakowania stanowią masę odpadu i nie podlegają zwrotowi. 

6) Załadunek odpadu na środki transportu usługobiorcy pozostaje po stronie 

Zamawiającego. 

 

3. Termin realizacji: do 7 dni od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia. 

 

4. Termin związania ofertą – 21 dni. 

 

5. Warunki płatności 

1) Płatność za wykonaną usługę dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy  

w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury 

VAT. 



2) Podstawą do wystawienia faktury będzie rzeczywista ilość odebranego odpadu 

określona pisemnie w karcie przekazania odpadów na podstawie wagi 

Zamawiającego.  

 

6. Wymagane dokumenty   

1) Formularz ofertowy. 

2) Załącznik nr 1do formularza ofertowego – wykaz cen jednostkowych.  

3) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. 

 

7. Termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie. Koperta winna być 

zaadresowana do Zamawiającego na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 oraz winna być opatrzona następującym opisem: 

„Oferta – Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych  „ - nie otwierać przed dniem    

09.10 2015  r. do godz. 12.00. Koperta winna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym 

adresem Wykonawcy. 

 

8. Osoba upoważniona do kontaktów 

Zastępca kierownika ZUOK  Zbigniew Czyżniewski tel. kom. 691-150-088  

9. Kryteria oceny ofert -  100% cena 

 

10. Cena oferty 
1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana ofert z najniższą ceną. 

2) Ceną oferty jest całkowita cena brutto zawarta w formularzu ofertowym. 

3) Cena winna wyrażać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia wraz   

z kosztami transportu. Cena winna być wyrażona w PLN jako wartość netto ( bez 

podatku VAT) i wartość brutto z doliczeniem podatku VAT.  

4) Jeżeli dwie lub więcej ofert będą zawierały taką samą cenę wówczas Zamawiający 

wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen 

wyższych niż oferowane w złożonej ofercie.  

5) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

 

11. 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: 

1) Formularz ofertowy 

2) Załącznik nr1doformularza ofertowego  


