
Ogłoszenie nr 510076332-N-2020 z dnia 05-05-2020 r. 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w 

wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 

 

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:  
nie  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

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 odpady@zgoaquarium.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(jeżeli dotyczy):  

ZP/06/2020  

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 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 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 zobowiązującymi 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. 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. 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: odpady@zgoaquarium.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. 2.Wymóg zatrudnienia 

na umowę o pracę. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. -Kodeks pracy: Przez nawiązanie 

stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na 

rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 2.1. Rodzaj 

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowanie pojazdem odbierającym odpady, 

przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12. 2.2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie 

kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a, oraz sankcji 

z tytułu niespełnienia tych wymagań: Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. 

a)Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 

przedłożenia zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone powyżej w pkt 3.2.1. 

b)Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. W przypadku 

nieprzedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 3.2.2.a) zaproszenia 

wykonawca zapłacił zamawiającemu karę w wysokości 1000,00 PLN za każdy dzień 

opóźnienia. W przypadku niewywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 3.2.2 a) 

zaproszenia przez okres dłuższy, niż 14 dni, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2 



 

Dodatkowe kody CPV: 90512000-9  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone były w trybie zamówienia z 

wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

2019 poz. 1843 ze zm.). Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający 

może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi następująca okoliczność: „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”. Uzasadnienie: W uprzednio prowadzonym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego z trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku mechanicznej 

segregacji o kodzie 19 12 12”, oznaczenie sprawy: ZP/03/2020, ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2020 r. pod nr 522245-N-2020, w siedzibie 

zamawiającego oraz na stronie internetowej www.zgoaquarium.pl, do terminu składania ofert, 

czyli do 20 marca 2020 r. do godz. 09:00 nie została złożona żadna oferta.  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/04/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 350000.00  

Waluta PLN  

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:  1  

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 

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

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 334800.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 334800.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 334800.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  



Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

tak 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  
PKT.IV.6)CENY BRUTTO  

 

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  ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI  na podstawie 

art. 67 UST. 1 PKT 4  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.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone były w trybie zamówienia z 

wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

2019 poz. 1843 ze zm.). Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający 

może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi następująca okoliczność: „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”. Uzasadnienie: W uprzednio prowadzonym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego z trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku mechanicznej 

segregacji o kodzie 19 12 12”, oznaczenie sprawy: ZP/03/2020, ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2020 r. pod nr 522245-N-2020, w siedzibie 

zamawiającego oraz na stronie internetowej www.zgoaquarium.pl, do terminu składania ofert, 

czyli do 20 marca 2020 r. do godz. 09:00 nie została złożona żadna oferta.  
 


