
 

 

Zapytanie ofertowe otwarte 

 

I.  Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.  w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej159 

NIP: 879-016-92-80;  REGON: 870525973;  KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 13.618.000 PLN 

II. Przedmiot zamówienia:  

Świadczenia usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.  

III. Sposób realizacji zamówienia: 

Świadczenia usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w ramach istniejącego 

„Zintegrowanego programu ochrony obiektów przed szkodnikami sanitarnymi” zgodnie  

z wymogami systemu jakości HACCP w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Spółka  

z o.o. w Toruniu ul. Grudziądzka 159, ze szczególnym uwzględnieniem Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 37-53. 

 

Powierzchnie objęte wykonywaniem usług 
 

Baza ul. Grudziądzka 159 

1. Pomieszczenia zamknięte produkcyjne       4.880 m
2
 

2. Pomieszczenia zamknięte biurowo-socjalne       1.130 m
2
 

3. Teren otwarty objęty monitoringiem      17.300 m
2
 

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Kociewska 37-53 (ZUOK) 

1. Pomieszczenia zamknięte produkcyjne (ul. Kociewska 37)      640 m
2
 

2. Pomieszczenia zamknięte biurowo-socjalne (ul. Kociewska 37)     320 m
2
 

3. Zaplecze techniczne – wiaty magazynowe, place (ul. Kociewska 37) 2.440 m
2
 

4. Pomieszczenia zamknięta produkcyjne – Sortownia Odpadów,  

Kompostownia Odpadów Organicznych,  

Hala warsztatowo-garażowa (ul. Kociewska 53)    6.100 m
2
 

5. Pomieszczenia zamknięte biurowo-socjalne, (ul. Kociewska 53)     590 m
2
 

6. Zaplecze techniczne – wiaty magazynowe,  

place technologiczne, place manewrowe (ul. Kociewska 53)  25.200 m
2
 

7. Składowisko Odpadów (ul. Kociewska 53)           6,6 ha 

 

Usługa obejmuje zwalczanie i monitorowanie obecności następujących szkodników: 

 

1. Gryzonie: - mysz  

   - szczur  

 

2. Owady : - karaluch wschodni  

   - prusak  

   - mrówka faraona  
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   - mrówka  

   - meszki 

   - muszki owocowe 

   - muszki octowe 

   - osy 

  

 W zakres usługi wchodzą następujące czynności: 

  

1. Monitoring zakładu (comiesięczna kontrola stanu obiektu pod katem obecności szkodników – za 

pomocą wywiadu, lustracji wzrokowej i przeglądu systemu). 

 

a. Prowadzenie co miesięcznego przeglądu punktów kontrolnych: 

      - stacje trutek  70 szt. 

      - lampy owadobójcze   4 szt. 

      - trapity   20 szt. 

b. Wymiana i uzupełnianie preparatów, usuwanie resztek, naprawy stacji trutek, lamp owadobójczych, 

trapitów, wymiany uszkodzonego oznakowania itp. 

c. Wymiana raz w roku (wiosną) świetlówek w lampach owadobójczych. 

d. W okresie wiosenno letnim (od kwietnia do września) montaż pułapek na pszczoły w miejscu 

segregacji stłuczki (4 szt.), przy budynku wagowym (2 szt.) oraz nadzór i kontrola pułapek (raz w 

tygodniu)  

e. Wykonywanie zabiegów interwencyjnych -zwalczanie ww. owadów lub gryzoni   

w ciągu 3 godzin od zgłoszenia w pomieszczeniach administracyjno – biurowych, socjalnych  oraz 

w halach produkcyjnych spółki (ul. Grudziądzka 159 i ul. Kociewska 37 – 53) – nie więcej niż 72 

razy w trakcie trwania umowy.  

f. Wykonywanie raz w tygodniu (na koniec tygodnia pracy – sobota) wykona dezynfekcji maszyn i 

urządzeń pracujących w ZUOK zgodnie z ROZPORZNDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z 

dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami 

komunalnymi. 

W skład dezynfekowanych maszyn, urządzeń i narzędzi ma wchodzić: 

 

- hala sortowni, urządzenia zamontowane w hali sortowni a w szczególności kabiny sortownicze  – 

kubatura hali  42.500 m
3
, 

- hala kompostowni – kubatura 11.500 m
3
 

- 3 ładowarki (2 ładowarki Volvo, ładowarka teleskopowa Bobcat) 

- 2 samochód hakowy : Volvo, DAF 

- 2 kompaktory, ładowarka gąsienicowa Hanomag i DT – 75 

- pomieszczenia warsztatowe w hali garażowo warsztatowej wraz z narzędziami, 

- pomieszczenia elektromechanika wraz z narzędziami. 

 

2. Dyspozycyjność dla organów kontrolnych np. SANEPID-u, wykonywanie zaleceń. 

3. Wskazywanie zaniedbań sanitarno-higienicznych zabezpieczenia przed szkodnikami. 

4. Prowadzenie dokumentacji prowadzonych czynności: 

- raport z  przeprowadzenia zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Spółki z 

wyszczególnieniem użytych środków biobójczych (ilości i rodzaju), 

- protokoły lustracji terenu, 

- protokoły konsultacji i zaleceń dla ZUOK 

- protokoły dodatkowe w przypadku opisywania zdarzeń nie przewidzianych, 

- wpisy w książce wykonanych dezynsekcji ZUOK 

Wszystkie zabiegi należy odnotować w Księdze Wykonywanych Prac. 
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I. Oferta winna zawierać: 

 

-  cenę całościową za cały okres świadczenia usług (24 m-ce) , 

-  cenę jednostkową, ryczałt na miesiąc, 

-  termin związania z ofertą – nie krótszy niż 30 dni, 

-  osobę do kontaktów wraz z numerem telefonu i e- mailem 

 

IV. Termin wykonania zamówienia - do 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r. 

V. Warunki płatności 

Płatność w terminie  21 dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury VAT do sekretariatu 

Zamawiającego. 

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Koncesja, zezwolenie lub licencja na podjecie działalności gospodarczej w zakresie objętym 

zamówieniem. W celu spełnienia wymagań wykonawca przedstawi pozwolenia na obrót  

i stosowanie preparatów toksycznych (żądanie posiadania pozwolenia na stosowanie substancji  

o najwyższej toksyczności). 

 

3. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego że wykonawca spełnia 

określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia lub 

równoważnych dokumentów potwierdzających jakość świadczonych usług. 

4. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę). 

5.  Zobowiązanie wykonawcy do wykonywania usług własnym transportem, własnym sprzętem i własnymi 

środkami. 

6.  Wykonawca nie może zlecać wykonywania usług podwykonawcy. 

7.  Wykonawca winien posiadać certyfikaty unijne w zakresie systemu jakości HACCP, obrotu PEST-

CONTROL. 

8. Zobowiązanie Wykonawcy do zabiegów interwencyjnych w ciągu 3 godzin od zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

9.  Oświadczenie, że wykonawca zapoznał się i akceptował warunki niniejszej specyfikacji.  

10. Zestawienie proponowanych środków chemicznych (środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych  

i deratyzacyjnych) używanych w okresie trwania umowy.  

11. Formularz ofertowy załącznik nr 2 

 

VIII. Wykaz niezbędnych urządzeń do wykonania zabiegów dezynsekcji i dezynfekcji: 

 

1. butle ręczne do oprysku drobno i grubo kropelkowego, 

2. aparaty spalinowe – fumigatory do nanoszenia preparatów o strukturze drobnokropelkowej, 

3. atomizery elektryczne do nanoszenia preparatów o strukturze drobnokropelkowej  w pomieszczeniach 

i halach, 

4. urządzenie do monitorowania i stwierdzenia obecności gryzoni w przestrzeniach zamkniętych, 

otworach, budynkach – oparte na podczerwieni z możliwością nagrania i odtworzenia obrazu, 

5. myjki ciśnieniowe / 100 – 130 atm/ w niektórych pracach potrzebne do oczyszczenia powierzchni przed 

zabiegiem dezynfekcji i dezynfekcji. 

 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę ofertową należy wskazać w Formularzu oferty wg Załącznika nr 2. 

2. Cena ofertowa oraz ceny jednostkowe wskazane w Formularzu oferty mają być wyrażone 

z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 



 

4 

 

3. Podana w ofercie cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, czyli musi 

uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego, wzoru umowy i obowiązującego prawa,  

a także wszelkie nakłady i prace które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia 

bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów,  

w szczególności musi zawierać koszty transportu przedmiotu zamówienia wraz z montażem w Zakładzie 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, ul. Kociewska 53. 

X. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami 

Specjalista ds. utrzymania ruchu - Marek Organiak , Tel.: 56 610 80 03, 601 161 185, 

Specjalista ds. utrzymania ruchu – Zbigniew Czyżniewski , Tel.: 56 610 80 02, 691 150 088.   

XI. Ofertę w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Oferta –Dezynfekcja, 

dezynsekcja i  deratyzacja   –  nie otwierać przed dniem 20.12.2016” należy złożyć w sekretariacie 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu w terminie do 20.12.2016r. godz. 10.00. 

XII Okres związania ofertą 30 dni 

XIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : 

 Cena - 100% 
 

          

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

poz.2164) – 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


