
Ogłoszenie nr 510180492-N-2020 z dnia 18-09-2020 r. 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.: Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w 

Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka 

 

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: 583224-N-2020  

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:  
Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. 

Rawa Mazowiecka  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP/11/2020  

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:  
Przedmiotem zamówienia jest usługa ręcznego sortowania odpadów komunalnych i odpadów 

selektywnych w tym demontaż odpadów wielkogabarytowych, utrzymanie porządku w hali 

sortowni, a także na terenie Zakładu ZGO Pukinin nr 140, gmina Rawa Mazowiecka, oraz 

pomieszczeniach biurowo-socjalnych zlokalizowanych na terenie Zakładu ZGO Pukinin. 

Usługa ręcznego sortowania polegać będzie na wybieraniu asortymentu (takiego jak: 

opakowania z tworzyw sztucznych, folia, makulatura, szkło, metale żelazne i nieżelazne, a 

także innych asortymentów wskazanych przez Zamawiającego) z niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych selektywnie zgodnie z 

posiadanymi decyzjami administracyjnymi. Zamawiający ustala normę wysegregowanych 

odpadów w ilości 0,60 Mg na jednego pracownika na jeden dzień roboczy. Zamawiający 



dopuszcza pracę osób niepełnosprawnych. W takim przypadku Wykonawca przy doborze 

osób musi wziąć pod uwagę fizyczne przeszkody typu schody, podesty, itp., dlatego też 

zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2 

 

Dodatkowe kody CPV: 90510000-5  

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  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz .U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie 

o udzielenie zmówienia publicznego na zadanie pn. „Prace porządkowe i usługa ręcznego 

sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka” znak sprawy: 

ZP/11/2020, ponieważ zaoferowana cena za 1 roboczogodzinę pracy 1 osoby znacznie 

przewyższa cenę oszacowaną przez Zamawiającego. Zamawiający oszacował cenę 1 

roboczogodziny pracy 1 osoby na kwotę 27,50 zł netto/ 33,83 zł brutto, zaś najniższa 

zaoferowana cena w przedmiotowym postępowaniu to 33,00 zł netto/ 40,59 zł 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   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.  
 


