
 

OGŁOSZENIE  

 

Dotyczy usługi przeglądu i oczyszczenia separatorów ropopochodnych eksploatowanych w Miejskim 

Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. 

 

Zakres usługi obejmuje przegląd i oczyszczenie następujących separatorów: 

 

1. Separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem firmy ECOL – UNICON: 

- separator PWS lamela 30/300, 

- osadnik OS  f 3000 V 10m
3
. 

Miejsce eksploatacji separatora: Toruń ul. Kociewska 53. 

 

2. Separator Eco-Tech 6C 

Miejsce eksploatacji separatora: Toruń, ul. Grudziądzka 159. 

 

3. Separator MAK – B – 20 DN 200 (producent: NavoTech  Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.)  

Miejsce eksploatacji separatora: Toruń, ul. Dwernickiego 15A. 

 

4. Separator Atol-OH – ZO 10/100/2500 (producent: Magnus – Tech Sp. z o.o.) 

- miejsce eksploatacji separatora: Toruń, ul. Kociewska 37. 

 

 

Wytyczne dotyczące realizacji usługi: 

1. Termin realizacji usługi od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. 

2. Usługa będzie wykonywana w Toruniu przy: 

a) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 53, 

b) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kociewskiej 37, 

c) Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. (siedziba główna) w Toruniu przy  

ul. Grudziądzkiej 159, 

d) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Dwernickiego 15A. 

 

Zakres prac wymaganych podczas wykonywania usługi: 

- otwarcie włazów oraz sprawdzenie ich stanu, 

- usunięcie zgromadzonych w osadniku i separatorze wszystkich zanieczyszczeń, 

- oczyszczenie instalacji separatorów substancji ropopochodnych [osadnik, separator] mycie ciśnieniowe 

podłoża, ścian,  

- mycie ciśnieniowe systemu filtracyjnego, 

- wypompowanie zanieczyszczeń z separatora i osadnika przy użyciu wozu specjalistycznego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

- kontrola i przegląd techniczny, eksploatacyjny ww. instalacji [dokładny opis oceny technicznej urządzenia, 

pomiar grubości szlamu, filmu olejowego w osadniku i separatorze], 

- sprawdzenie stanu technicznego filtrów, 

- wykonanie materiału zdjęciowego, 

- sporządzenie protokołu wykonania usługi,  

- zamknięcie włazów oraz pozostawienie terenu w stanie tak jak przed przyjazdem serwisu 

- wpis do książki separatora 

 

Usługa będzie realizowana dwukrotnie co ok. 6 miesięcy. 

 

 



Warunki płatności: 

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

na podstawie wystawionej faktury VAT wystawionej za wykonaną usługę. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół z wykonanej usługi wraz z wpisem do książki separatora. 

3. Termin płatności za wykonaną usługę nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych.  

Oferta winna  zawierać: 

- cenę wykonania dwóch usług przeglądu i oczyszczania separatorów substancji ropopochodnych wraz z osadnikami 

(w cenę należy wliczyć dojazdy do miejsc zainstalowania separatorów),  

- cenę jednostkową dla jednorazowej usługi dla każdego z separatora, 

- oświadczenie Zleceniobiorcy , że w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2013 r. poz. 

21) Art. 3.1 pkt. 32 jest wytwórcą odpadów i przejmuje wszystkie obowiązki z tego wynikające 

- kopię decyzji na wytwarzanie, zbieranie i transport odpadów o kodzie 13 05 08* , 

- czas związania z ofertą - 30 dni od daty zakończenia postępowania naboru ofert. 

 

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

 

Ofertę w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „ Oferta – przegląd i czyszczenie separatora 

lamelowego –  nie otwierać przed 18.05.2016 r.” należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu do dnia 18.05.2016 roku, godz. 14.00. 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami Specjalista ds. utrzymania ruchu - Marek Organiak ,  

Tel.: 56 610 80 03, Tel. Komórkowy: 601 161 185 

 

Informacja prawna  

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz.2263) – 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 zawarcia umowy.  

Załączniki: 

Formularz ofertowy  

 

 


