
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy

Dostawa maszyny do przeładunku odpadów dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZGO AQUARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100441327

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Katowicka 20

1.4.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.7.) Numer telefonu: 46 814 24 24

1.4.8.) Numer faksu: 46 814 24 24

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgoaquarium.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgoaquarium.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c206b68-7825-11eb-86b1-a64936a8669f

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00136124/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-08-04 10:22

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/S 040-097466

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
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ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa maszyny do przeładunku odpadów dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny do przeładunku lub załadunku odpadów.
Urządzenie nie może być prototypem, ma pochodzić z seryjnej produkcji oraz spełniać
obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa. Maszyna fabrycznie nowa, wolna od wad
konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. Wymaga się, aby maszyna była
mobilna i miała zastosowanie do przeładunku odpadów. Przedmiotem zamówienia objęte są
także: rozruch maszyny, szkolenie dla niezbędnej, wskazanej przez Zamawiającego liczby osób
w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji, odbiór techniczny u Zamawiającego, a także
dostarczenie instrukcji obsługi, DTR, katalogu części zamiennych, deklaracji spełnienia przez
maszynę wszystkich norm, deklaracji producenta, w języku polskim. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia opisano w SWZ, dział III.

3.9.) Główny kod CPV: 42418900-8 - Maszyny do załadunku lub przeładunku

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
30 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): Atlas Polska Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5862237547

4.3.3.) Ulica: Towarowa 31

4.3.4.) Miejscowość: Rumia

4.3.5.) Kod pocztowy: 84-230

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1126065,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/S 107-279806
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SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Nie

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-06-24

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 0,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Nie

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie
wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

W dniu 06.07.2021r., na podstawie umowy ZP/03/2021 wykonawca dostarczył maszynę
wyprodukowaną wg informacji z tabliczki znamionowej w 2021 roku.
Po oględzinach dostarczonej maszyny stwierdzono, iż podzespoły, z których jest ona
zbudowana pochodzą z 2019 roku (m. in. silnik, mechanizm podnoszenia kabiny operatora,
przewody hydrauliczne itd.).
Powyższa kwestia doprowadziła do sporu pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą odnośnie
wymogów realizacji umowy. Zamawiający stał na stanowisku, iż główne komponenty maszyny
muszą spełniać warunek produkcji w roku 2021, tymczasem wykonawca twierdził, iż dokumenty
zamówienia odnosiły się literalnie do produkcji maszyny, a nie jej komponentów.
Mając na uwadze ryzyko wynikające dla obu stron z potencjalnego nie przyznania jej racji w
toku ewentualnego sporu sądowego, strony mając na uwadze art. 917 Kodeksu cywilnego oraz
uwzględniając ograniczenia wynikające z Prawa zamówień publicznych postanowiły, strony
zawarły porozumienie o rozwiązaniu umowy.
Porozumienie o rozwiązaniu umowy Strony podpisały w dniu 13.07.2021r.
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