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Ogłoszenie z dnia 28 stycznia  2015  r.  

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu ziemi i odpadów 

 

Zamówienie jest podzielona na dwa zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na  wybraną przez 

siebie część. 

 

Opis przedmiot zamówienia  

 

Zadanie 1 - Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu ziemi z terenu miasta Torunia na 

Składowisko Odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu ul. 

Kociewska 37/53 w ilość około 4 000 Mg . Zamawiający szacuje, iż czas niezbędny na wykonanie 

przedmiotowej usługi to 200 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia 

szacowanej wielkości przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  

1) dysponują minimum 4 samochodami samowyładowczymi o ładowności nie mniejszej niż 

18 Mg wraz z obsługą, 

2)  posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 

3)     posiadają  ubezpieczenie OC komunikacyjnego  na samochody wykonujące usługę oraz   

  OC przewoźnika drogowego na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN.  

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:   

spełnia / nie spełnia* w oparciu o złożone przez wykonawcę  dokumenty. 

 

2. Sposób obliczenia ceny oferty  
Cena winna wyrażać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Cena winna być 

wyrażona w złotych jako wartość netto ( bez podatku VAT) i wartość brutto z doliczeniem 

podatku VAT. Cenę oferty należy obliczyć wg  algorytmu: przewidywana ilość kilometrów jaką 

należy przejechać w celu wykonania przedmiotu zamówienia tj.: 200 godz.. X cena jednostkowa 

za 1 godzinę pracy  ……. zł.  

  

3. Warunki płatności 
1) Podstawą do naliczenia należności za wykonany przedmiot zamówienia jest Karta 

drogowa lub inny dokument wskazujący na ilość godzin przepracowanych w ramach 

wykonywania usługi potwierdzony przez uprawnionego pracownika Zamawiającego 

(dyspozytor, brygadzista lub inna osoba funkcyjna w ZUOK). 

2) Płatność za wykonaną usługę dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy na 

podstawie wystawionej faktury VAT po realizacji usługi. 

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

 

4. Termin wykonania  zamówienia –   2 tygodnie od daty złożenia zamówienia  

 



5. Wymagane dokumenty:  
1) Formularz ofertowy. 

2) Wykaz posiadanego sprzętu. 

3) Kserokopia poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem licencji na 

wykonywanie transportu drogowego rzeczy. 

4) Kserokopia poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem polisy lub innego 

dokumentu ubezpieczeniowego, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

OC przewoźnika drogowego na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN.  

 

Zadanie 2  

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu odpadów o kodzie 19 12 12   – inne 

odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) pochodzące z mechanicznej obróbki 

zmieszanych odpadów komunalnych, stanowiące frakcję podsitową 0 – 80 mm.  z Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu ul. Kociewska 37/53 do Składowiska 

Odpadów w Zakurzewie pow. Grudziądzki w ilość 2 100 Mg . Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Usługa obejmuje wywóz zgromadzonych odpadów w okresie 3 tygodni od podpisania umowy  

minimum trzema samochodami. Przewidywana łączna ilość kilometrów wynosi  

17 850 km. Usługa będzie realizowana okresowo w dni robocze od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 6.00 – 18.00. Zamawiający dopuszcza możliwość transportowania odpadów 

również w soboty od 6.00 – 14.00. Załadunek odpadów na samochody wykonawcy obywać się 

będzie sprzętem załadunkowym Zamawiającego i na koszt Zamawiającego. Wykonawca 

potwierdzi wykonanie usługi transportu odpadów na miesięcznej Karcie Przekazania Odpadu 

wystawionej przez Zamawiającego.  

 

1. Warunki udziału w postępowaniu  

 O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  

1) dysponują minimum 3 samochodami samowyładowczymi o pojemności skrzyni 

ładunkowej nie mniejszej niż 35 m
3
 i ładowności nie mniejszej niż 24 Mg wraz  

z obsługą, 

2) posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 

3)  posiadają zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 12 12 ( w tym zmieszane 

 substancje i przedmioty), zgodnie z ustawa o odpadach z bądź zaświadczenie o wpisie do 

 rejestru, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach.  

4) posiadają  ubezpieczenie OC komunikacyjnego  na samochody wykonujące usługę oraz  

OC    przewoźnika drogowego na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN.  

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:   

spełnia / nie spełnia* w oparciu o złożone przez wykonawcę  dokumenty 

 

2. Sposób obliczenia ceny oferty 
Cena winna wyrażać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Cena winna być 

wyrażona w PLN jako wartość netto ( bez podatku VAT) i wartość brutto z doliczeniem podatku 

VAT. Cenę oferty należy obliczyć wg  algorytmu: przewidywana ilość kilometrów jaką należy 

przejechać w celu wykonania przedmiotu zamówienia tj.: 17 850 km X cena jednostkowa za 1 

kilometr ……. zł. 

  

3. Termin wykonania  zamówienia –   3 tygodnie od daty zawarcia umowy 

 

4. Warunki płatności  
 

1) Podstawą do naliczenia należności za wykonany przedmiot umowy będzie ilość 

wykonanych kursów odnotowana w dokumencie „Wykaz ilości kursów” potwierdzona 

przez uprawnionego pracownika Zamawiającego i Wykonawcy. 



2) Płatność za wykonaną usługę dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy  

 na podstawie wystawionej faktury VAT po realizacji usługi. 

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

 

5. Wymagane dokumenty 
1) Formularz ofertowy 

2) Wykaz posiadanego sprzętu. 

3) Kserokopia poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem licencji na 

wykonywanie transportu drogowego rzeczy. 

4) Kserokopia poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem zezwolenie na 

transport odpadów o kodzie 19 12 12. 

5) Kserokopia poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem polisy lub innego 

dokumentu ubezpieczeniowego, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

OC przewoźnika drogowego na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN.  

 

 

6. Termin związania z ofertą dla zadania 1 i zadania 2 – 15 dni  

 

7. Kryteria oceny ofert dla zadania 1 i zadania 2  
100% cena – oferta z najniższą ceną.  

 

8. Termin składania ofert na zadanie 1 i zadania 2  - 03.02.2015 r. , godz. 10.00.  

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego 

ogłoszenia. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółki przy ul. 

Grudziądzkiej 159 - sekretariat. Koperta winna posiadać opis  „ Oferta – Transport ZUOK 

-  Zadanie …… /wpisać numer zadania  ” Nie otwierać przed dniem  03.02.2015 r., 

godz.10.00.  

 

9. Osoba do kontaktów: Wszelkie pytania dotyczące realizacji usługi proszę kierować do 

zastępcy kierownika ZUOK  Zbigniewa Czyżniewskiego – Tel. 691 150 088. 

 

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: 

Formularz ofertowy  

Projekt umowy – Zadanie 2   

Załącznik 2  – Wykaz sprzętu  


