
 

Zintegrowany System Zarządzania Procedura 

ZSZ/ P- 7.4 -01 

Ogłoszenie o zamówieniu  

 

Znak:   UO /P – 79 /2014 

 

1. Przedmiot  zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przyjęciu do 

zagospodarowania w procesie odzysku bądź unieszkodliwiania poprzez ich biologiczną 

obróbkę (przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) pochodzące z mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów 

komunalnych, stanowiące frakcję podsitową 20 – 80 mm. Szacowana ilość odpadów do 

zagospodarowania wynosić będzie 2 100 Mg. Odpady dostarczane będą do instalacji 

wskazanej przez wykonawcę (załadunek i transport odpadów po stronie zamawiającego)  

z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, ul. Kociewska 

37 – 53 w okresie 30 dni od daty zawarcia umowy. Zagospodarowanie odpadów musi się 

odbywać zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 21). Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmniejszenia ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania . 

2. Warunki płatności  

1) Płatność za wykonaną usługę dokonana będzie przelewem na konto wykonawcy na 

podstawie wystawionej faktury VAT po zakończeniu dostawy odpadów. 

2) Termin płatności za wykonaną usługę będzie nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych. 

3) Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie Karty Przekazania Odpadu. 

3. Okres świadczeni usługi – 30 dni od daty zawarcia umowy.  

4. Termin związania ofertą – 15 dni. 

5. Oferta powinna zawierać  

1) Formularz ofertowy  

2) Cenę za unieszkodliwienie 1MG odpadów wraz z podaniem sposobu 

zagospodarowania 

3) Oświadczenie/dokument stwierdzający, że wykonawca dysponuje instalacją zdolną do 

przetwarzania w w. odpadów w odległości nie większej niż 90 km od ZUOK  

w Toruniu, ul. Kociewska  37 – 53 

4) Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania instalacją 

odzysku/ unieszkodliwiania  

5) Kserokopię zezwolenia w właściwego organu na odzysk lub unieszkodliwiania 

odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z 12 grudnia 2012 r. 



6) Dane NIP i REGON 

7) Dane adresowe oraz dane dotyczące osób reprezentujących wykonawcę  

6. Termin składania ofert   

Oferty należy składać do 7.01.2015 r. , godz. 14.00. Ofertę należy złożyć na formularzu 

ofertowym.  Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferty w zamkniętych 

kopertach należy składać w sekretariacie przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu . Koperta 

winna posiadać opis „ Oferta –  Unieszkodliwianie odpadów” Nie otwierać przed dniem  

07.01.2015 r., godz.14.00.  

7. Osoba do kontaktów: wszelkie pytania dotyczące realizacji usługi proszę kierować 

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

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie o tym 

fakcie powiadomiony i wezwany do zawarcia umowy . 

 

8. 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.  

 

Załącznik:  

Formularz ofertowy  

Projekt umowy  


