
Ogłoszenie nr 510191710-N-2020 z dnia 02-10-2020 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: 587116-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  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

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/12/2020  

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  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 719328.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

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: Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna "NADZIEJA I PRACA"  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul.Katowicka 20  

Kod pocztowy: 96-200  

Miejscowość: Rawa Mazowiecka  

Kraj/woj.: łódzkie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

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 884773.44  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 884773.44  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 884773.44  

Waluta: PLN  

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:  
sekcja IV.6) WSKAZANO WARTOŚĆ 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.  
 


