
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu ogłasza nabór ofert na  dwukrotny  przegląd i 

oczyszczenie separatora lamelowego wraz z osadnikiem firmy ECOL – UNICON: 

- Separator PWS lamela 30/300 

- Osadnik OS  f 3000 V 10m
3 

Usługa będzie świadczona w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy (dwa przeglądy rocznie co ok. 

6 miesięcy). 
 

 

 

Wytyczne dotyczące realizacji usługi: 

1. Termin realizacji usługi od 17.05.2013 r. do 16.05.2014 r. 

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
. 

4. Usługa będzie świadczona w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy (dwa przeglądy 

rocznie co ok. 6 miesięcy). 

 

 

Warunki płatności: 

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

na podstawie wystawionej faktury VAT. 

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 separatora lamelowego wraz z osadnikiem, jak i 

również cenę jednostkową dla jednorazowej usługi, 

- oświadczenie, że Wykonawca usługi jest wytwórcą odpadów, 



- 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 15.05.2013 r.” należy złożyć w sekretariacie Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu do dnia 15.05.2013 roku, godz. 14.00. 

Do oferty należy dołączyć kopię decyzji na wytwarzanie, zbieranie i transport odpadów o kodzie 13 05 08*  

 

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

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

 

 


