
Ogłoszenie nr 510398780-N-2021 z dnia 11.01.2021 r. 

Urbitor Sp. z o.o.: Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów stałych z terenów 

zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o. 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: 

zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak 

Numer ogłoszenia: 614221-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Urbitor Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 00131101160000, ul. Chrobrego  105/107, 87-

100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48(56)6694301, +48512118968, e-mail 

j.wolanska@urbitor.pl, m.suryn@urbitor.pl, faks +48(56)6604820. 

Adres strony internetowej (url): www.urbitor.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Podmiot prawa publicznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów stałych z terenów zarządzanych przez 

Urbitor Sp. z o.o. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

DS/ZP06/2020 

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi 



II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na cyklicznym odbiorze i 

zagospodarowaniu wszelkich odpadów stałych w ilości: 2896 m3 (odpady zmieszane); 1157 m3 

(odpady segregowane - papier, plastik, szkło); 3660 m3 (bioodpady); 894 m3 karton; 567 m3 folia, w 

okresie od 01.03.2021r. do 28.02.2022 r. z następujących obiektów zarządzanych przez 

Zamawiającego: a)Dworzec Główny PKP przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu; b)Toruńska Giełda 

Towarowa przy ul. Chrobrego 105/107 w Toruniu, siedziba Spółki; c) Cmentarz Komunalny nr 1 przy 

ul. Grudziądzkiej 22/30 w Toruniu; d) Cmentarz Komunalny nr 2 przy ul. Grudziądzkiej 139/141 w 

Toruniu; e) Centralny Cmentarz Komunalny przy ul. Grudziądzkiej 192/196 w Toruniu; f) Targowisko 

Miejskie przy ul. Szosa Chełmińska 31/35 w Toruniu; g) Targowisko przy ul. A. Mickiewicza 75 w 

Toruniu; h)Centrum Hurtowe ul. Grudziądzkiej 163a w Toruniu; i)Targowisko przy ul. Okólnej 1 w 

Toruniu; j)Centrum Targowe Park przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu; k)Biurowiec przy ul. Szosa 

Chełmińska 27 w Toruniu; l)Parking przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 i 12 w Toruniu; m)Imprezy 

targowe organizowane na Starówce w Toruniu; n)Parking przy Placu Św. Katarzyny w Toruniu; 

o)Parking Dominikański przy ul. Dominikańskiej 7. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje także transport 

odebranych odpadów stałych do miejsca przeznaczenia (tj. do regionalnej instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych dla miasta Torunia), według potrzeb Zamawiającego, a także mycie i 

dezynfekcja kontenerów oraz utrzymanie ich w stałej sprawności technicznej. 3.Wskazane w ust. 1 

ilości odpadów mają charakter szacowany. Faktyczna ilość zrealizowanych usług będzie zależna od 

potrzeb Zamawiającego. Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie 

obowiązywania umowy ilości odebranych odpadów stałych mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu 

do 30 % szacowanej ilości. 4.Wykonawca zobowiązany jest także do: nieodpłatnego dostarczenia we 

wskazane miejsce odpowiednich kontenerów do gromadzenia odpadów stałych w ilościach 

uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego; odbioru i wywozu do miejsc przeznaczenia 

odpadów stałych pochodzących z działalności Zamawiającego; 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie było podzielone na części: 

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2 

 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 



IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/01/2021 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 551870.00 

Waluta zlp 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  1 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie 

 

Nazwa wykonawcy: MPO Sp. z o.o. 

Email wykonawcy: sekretariat@mpo.torun.pl 

Adres pocztowy: ul. Grudziądzka 159 

Kod pocztowy: 87-100 

Miejscowość: Toruń 

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie 

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 596019.60 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 596019.60 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 596019.60 

Waluta: zlp 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 



Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 

ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 


