
 

Ogłoszenie nr 550090435-N-2019 z dnia 09-05-2019 r. 

Rawa Mazowiecka: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku 

mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12”. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA 

UMOWY -  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

 

Informacje dodatkowe:   
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 

10044132700000, ul. ul. Katowicka  20, 96-200  Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo 

Polska, tel. 46 814 24 24, e-mail biuro@zgopukinin.pl, faks 46 814 24 24.  

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Podmiot prawa publicznego 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 

12”.  

Numer referencyjny  ZP/05/2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu 

technicznego 

 

II.2) Rodzaj zamówienia  
Usługi  

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  

Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):  

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, 



transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o 

kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 

obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, poprzez odzysk w ilości do 2.500,00 

Mg/rok. Odpad powstał w procesie mechanicznej segregacji odpadów komunalnych 

stanowiący frakcję nadsitową. Z odpadów tych wydzielono surowce wtórne tj. szkło, metale, 

pet, papier, tekturę itp. Odpad jest magazynowany na otwartym nie przykrytym terenie, w 

postaci niezbelowanej. Odpad nie zawiera składników określonych w załączniku nr 4 do 

ustawy o odpadach. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania odpadów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Odpady objęte 

niniejszym zamówieniem winny być przetworzone przy użyciu instalacji do produkcji paliwa 

alternatywnego lub instalacji do termicznego przetwarzania odpadów. Załącznik nr 8 do 

zaproszenia przedstawia badania odpadów o kodzie 19 12 12. Rozliczenie ilości odpadów 

następować będzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej znajdującej się u 

Zamawiającego, wg wydruku wyniku ważenia. Odpady odbierane będą transportem 

Wykonawcy na jego koszt oraz zagospodarowane przez Wykonawcę poprzez odzysk. 

Zamawiający będzie informował Wykonawcę o planowanej ilości odpadów do odbioru z 

jednodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie, że odpady mają być odbierane 

regularnie. W przypadku gdy wykonawca w danym dniu nie odebrał wymaganych ilości 

odpadów, zobowiązany jest do zwiększenia ilości transportów w następnych 2 dniach 

następujących po dniu w którym nie odebrano odpadów, tak aby wyrównać powstałą różnicę. 

Po podpisaniu umowy Zamawiający przedstawi szczegółowy harmonogram odbioru 

odpadów. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę z Instalacji zlokalizowanej pod 

adresem: Pukinin 140, 96 – 200 Rawa Mazowiecka. Odbiór odpadów następować będzie od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00. Odbiór odpadów będzie potwierdzony 

kartami przekazania odpadów. Załadunek odpadów będzie odbywał się sprzętem 

Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego 

sprzętu przystosowanego do transportu tego typu odpadów. W celu ochrony odpadu przed 

warunkami atmosferycznymi Wykonawca może podstawić własne naczepy, jednakże odpady 

mają być odbierane regularnie, zaś dzienna minimalna ilość transportów odpadów nie może 

być mniejsza niż 1 kurs. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania 

Zamawiającego o każdej sytuacji powodującej jakiekolwiek utrudnienia w odbiorze, 

transporcie i zagospodarowaniu odpadów. Wykonawca przedłoży oświadczenie 

Zamawiającemu o poddaniu procesowi odzysku całej masy odpadów przyjętych w danym 

miesiącu kalendarzowym w terminie do 15 dnia każdego miesiąca pisemnie faxem na nr tel. 

46 814 24 24 lub emailem na adres: biuro@zgopukinin.pl. Wykonawca ma możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w Zakładzie ZGO Pukinin i zweryfikowania w/w odpadu. 

Termin spotkania należy ustalić pod numerem telefonu 46 814 24 24.  

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2  

Dodatkowe kody CPV:  

90512000-9  

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:  
Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Podstawa prawna  
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 UST. 1 PKT 4 ustawy Pzp.  



III.3 Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:  

Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z 

wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: „w postępowaniu 

prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego 

nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone 

żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze 

względu na ich niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy 

zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny 

sposób zmienione”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie „Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych 

w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 12.02.2019 r. pod nr 513159-N-2019, w siedzibie zamawiającego oraz na 

stronie internetowej www.zgoaquarium.pl, do terminu składania ofert, czyli do 20 luty 2019 r. 

do godz. 09:00 nie została złożona żadna oferta.  

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 0     

NAZWA: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku 

mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12”.  

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  
Konsorcjum firm: (LIDER) ECON TRADER SP. Z O.O.,  ,  UL. DŁUGOSZA 27A,  42-

480,  WOJKOWICE,  kraj/woj. dolnośląskie  

(PARTNER) EKOPARTNER RECYKLING SP. Z O.O.,  ,  UL. ZIELONA 3,  59-

300,  LUBIN,  kraj/woj. dolnośląskie  

 
 


