
  

 

 

Zintegrowany System Zarządzania Procedura Zakupy 

ZSZ/P-7.4-01 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Czyszczenie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych 

na terenie ZUOK i Bazy MPO, opróżnianie  biotoalet 

będących własnością Zamawiającego oraz wynajem od 

Wykonawcy biotoalet wraz z ich serwisowaniem tj.:  usługą 

ich  wstawienia na  wskazane przez Zamawiającego 

lokalizacje wraz z ich opróżnianiem.              

 

 

Znak: UA/P -72/2016 

 

 

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:  

1. czyszczenia zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie  Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy  ul. Kociewskiej 37 – 53 oraz przy 

ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu z częstotliwością 1 raz na pół roku bądź w terminach 

wskazanych przez Zamawiającego. Wielkość przedmiotu zamówienia -  40 godziny,  
 

2. wynajmu wraz z serwisowaniem biotoalet. Wielkość przedmiotu zamówienia w 

trakcie trwanie umowy – 60 szt. biotoalet.  

 

3. opróżniania biotoalet będących własnością Zamawiającego w terminach 

uzgodnionych przez strony po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania w formie 

pisemnej lub telefoniczne, przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

Zamawiającego. Wielkość przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy – 570 

opróżnień biotoalet. 

 

Podane wielkości przedmiotu zamówienia są wielkościami szacunkowymi służącymi 

do kalkulacji ceny ofertowej i stanowią jednocześnie górną granicę realizacji umowy. 

Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia będzie się odbywało za faktycznie 

zrealizowane usługi i według cen jednostkowych podanych w ofercie.  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości przedmiotu 

zamówienia z powodu okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu i  których nie 

może przewidzieć na etapie przygotowania postępowania o niniejsze zamówienie. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu comiesięcznych 

raportów dokumentujących rzetelne wykonanie każdej usługi. Wzór raportu -  „Potwierdzenie 

wykonania usługi serwisowania biotoalet” stanowi załącznik do projektu umowy.  

Wykonawca powinien dysponować minimum 20 biotoaletami przeznaczonymi do 

jednorazowego wynajęcia oraz pojazdem zdolnym świadczyć usługi serwisowe biotoalet i 

czyszczenia zbiorników bezodpływowych. Pojazd ten powinien być wyposażony w silnik 

spełniający minimum normę emisji spalin EURO 4. Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania we własnym zakresie wszelkich decyzji administracyjnych i pozwoleń, 

niezbędnych do zgodnej z prawem realizacji powyższej usługi. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za nie dopełnienie przez Wykonawcę obowiązków formalnych 

związanych z realizacją usługi.  



Rozliczenie za rzetelnie wykonane i właściwie udokumentowane usługi będzie 

następowało poleceniem przelewu w terminie 30 dni od daty dostarczenia właściwie 

wystawionej faktury VAT oraz dokumentów potwierdzających terminową realizację usługi. 

 

Termin składania ofert  - 20.12.2016 r. do godziny 10:00. 

Oferty z wypełnionym formularzem ofertowym oraz podpisanym wzorem umowy należy 

złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Odbiór i wywóz nieczystości płynnych – 

czyszczenie zbiorników bezodpływowych oraz wynajem i serwisowanie biotoalet” w 

sekretariacie Zamawiającego tj. ul. Grudziądzka 159 w Toruniu. 

 

Informacji związanych z zapytaniem ofertowym udzieli Kierownik Wydziału Oczyszczania Rafał 

Ładziak - nr tel. 56 6398112, 609 361 840. 

 

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

(Dz. U. z 2015 r., poz.2164 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.  

          


