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Ogłoszenie z dnia 14.05. 2014  r. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu z jednoczesnym oczyszczeniem separatora 

lamelowego wraz z osadnikiem firmy ECOL – UNICON w okresie do 31.12.2015 r. (czterokrotnie): 

- Separator PWS lamela 30/300 

- Osadnik OS  f 3000 V 10m
3 

 

1. Wytyczne dotyczące realizacji usługi: 

1) Miejsce świadczenia usługi ul. Kociewskiej 53 (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych) 

w Toruniu. 

2) Zakres prac wymaganych podczas wykonywania usługi: 

- otwarcie włazów oraz sprawdzenie ich stanu, 

- usunięcie zgromadzonych w osadniku i separatorze wszystkich zanieczyszczeń, 

- czyszczenie 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 dokumentów związanych z odbiorem odpadów, 

- sporządzenie protokołu wykonania usługi, 

- zamknięcie włazów oraz pozostawienie terenu w stanie przed przyjazdem serwisu, 

- wpis do książki separatora, 

3) Przewidywana ilość powstałych odpadów o kodzie 13 05 08* przy jednorazowym oczyszczaniu 

separatora - około 14 m
3
. 

 

Integralną częścią  niniejszej specyfikacji jest projekt umowy, którego postanowienia należy brać pod 

uwagę przygotowując ofertę.  

 

2. Termin realizacji:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r.  

Usługa wykonywana będzie cyklicznie raz na 6 m-cy  w miesiącach czerwiec i  grudzień. 

 

3. Wymagane dokumenty:  

1) Zaakceptowany projekt umowy.  

2) Formularz oferty.  

3) Potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię decyzji na wytwarzanie, zbieranie  

i transport odpadów o kodzie 13 05 08*. 



4) Oświadczenie Wykonawcy , 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. 

 

4. Termin związania z ofertą – 30 dni  

 

5. Kryteria oceny ofert 
100% cena – oferta z najniższą ceną.   

 

6. Sposób obliczenia ceny oferty: 

Cena oferty inna wyrażać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia (cenę wykonania 

czterech usług przeglądu i oczyszczania separatora lamelowego wraz z osadnikiem oraz  koszty 

dojazdu do ZUOK położonego przy ul. Kociewskiej 53 w Toruniu i koszty unieszkodliwiania 

powstałych w wyniku świadczenia usługi odpadów). Cena winna być wyrażona w PLN jako wartość 

netto ( bez podatku VAT) i wartość brutto z doliczeniem podatku VAT.  

 

7. Termin składania ofert  - 22.05.2014 r. , godz. 14.00. Oferty w formie pisemnej  w zamkniętych 

kopertach należy składać w sekretariacie Spółki. Koperta winna posiadać opis „Oferta – przegląd  

i czyszczenie separatora lamelowego” . Nie otwierać przed dniem 22.05.2014 r., godz.14.00.  

 

8. Osoba do kontaktów: Wszelkie pytania dotyczące realizacji usługi proszę kierować do specjalisty ds. 

utrzymania ruchu – Marka Organiaka; tel. mobil 601 161 185;  e- mail :   marek.organiak@mpo.torun.pl 

 

9. Zawarcie umowy  - z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na 

warunkach określonych w załączonym projekcie. O czasie i miejscu zawarcia umowy Wykonawca 

zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.  

 

10. 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. Projekt umowy 

2. Formularz ofertowy  

 

                    Zatwierdzone dnia  12.05.2014 r.  przez Kierownika Zamawiającego 
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