
Ogłoszenie na Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z CZRL, 

Pułtuska i Portu Lotniczego Warszawa o wartości nie przekraczającej równowartości 

30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r  Prawo Zamówień 

Publicznych  (t.j. Dz.U.z 2013r. poz 907 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się. 

 

1. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest  odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne oraz ich transport w celu dalszego zagospodarowania z Polskiej Agencji 

Żeglugi Powietrznej (CZRL), Pułtuska i z terenu Portu Lotniczego w Warszawie. 

 

2. Zakres usługi. 
a) Odbiór i transport odpadów z Obiektu CZRL, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa  

w rodzajach ilościach około: 
 

- 160214 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne –  1450 kg 

- 160213* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy – 610 kg 

- 170411 kable – 465 kg 

- 170405 żelazo i stal – 120 kg 

- 150110* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo 

toksyczne i toksyczne) – 20 kg 

- 150203 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania inne niż wymienione w 

150202 – 400 kg 

- 160199 inne niewymienione odpady- 10 kg 

- 170604 materiały izolacyjne – 300 kg 

- 150102 opakowania z tworzyw sztucznych- 10 kg 

- 160216 elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 – 115  

kg 

- 160119 tworzywa sztuczne – 70 kg 

- 160604 baterie alkaliczne – 26 kg 

- 150202*sorbenty materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone 

sub.niebezpiecznymi – 30 kg 

- 160103 zużyte opony – 150 kg 

- 160211* zużyte urządzenia zawierające freony –20  kg 

 

b) Odbiór i transport odpadów z Obiektu Pułtusk Lipniki Stare k/Pułtuska w 
rodzaju i ilości około: 
 

- 130206* syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe  – 180 kg 

- 160213* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy – 30 kg 

- 170405 żelazo i stal – 20 kg 

 

c) Odbiór i transport odpadu z Terenu Portu Lotniczego w Warszawa im. 
Fryderyka Chopina przy ul. Żwirki i Wigury, w rodzaju i ilości około: 
 

- 170405 żelazo i stal (kontener 20-stopowy, maszt antenowy o wysokości około 15m) 

– 2200kg 

 
d) dokonania pomiaru masy posiadanych przez PAŻP odpadów w momencie 

przekazywania co zostanie potwierdzone podpisanymi kartami przekazania odpadów 

 



 

 

 

 

 

 

e) wyszczególnienie i wskazanie sposobu dalszego postępowania z odebranymi 

odpadami w rozbiciu na odzysku lub unieszkodliwianie. 

 

3. Dodatkowe informacje. 
- będą brane pod uwagę tylko oferty przedstawiające zagospodarowanie całości 

zamówienia (wszystkich posiadanych odpadów), 

- załadunek z miejsca wskazanego przez zamawiającego i transport odpadu leży po 

stronie odbierającego odpad,  

- zamawiający zastrzega o możliwości dokonania odbioru w rozbiciu na dwa odrębne 

terminy, 

- odbiór odpadu z Terenu Portu lotniczego może odbyć się wyłącznie specjalistycznym 

sprzętem (samochód z HDS o udźwigu min.2,5t) 

 

4. Oferta powinna zawierać: 

 cenę netto odbioru i zagospodarowania każdego rodzaju odpadów (za kg), 

 sposób dalszego zagospodarowania każdego rodzaju odpadu 

 kopię decyzji umożliwiającej zbieranie i transport. 

 termin odbioru, 

 termin ważności oferty nie krótszy niż jeden miesiąc od daty złożenia oferty, 

 aktualny wyciąg z KRS, lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności, 

 kopię Regonu, 

 zaświadczenie o nadaniu numeru NIP 
 

Oferty prosimy składać do dnia 09.12.2014 r. na nasz adres: 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  z dopiskiem Dział Ochrony Środowiska, 02-147  

Warszawa, ul. Wieżowa 8, lub na nr. faxu  (022) 574-61-29  lub pocztą elektroniczną  

l.zielinski@pansa.pl  

Dodatkowe informacje (22) 574-61-12 lub 609-101-672. 

mailto:l.zielinski@pansa.pl

