
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej
segregacji o kodzie 19 12 12

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: biuro@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-148610-2b170cdb-ae66-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00018433/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-14 09:17

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

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

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

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048054/01
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3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej
segregacji o kodzie 19 12 12

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

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 1.000,00 Mg/rok.
2)Odpad powstał w procesie mechanicznej segregacji odpadów komunalnych stanowiący
frakcję nadsitową. Z odpadów tych wydzielono surowce wtórne tj. szkło, metale, pet, papier,
tekturę itp. 
3)Odpad jest magazynowany na otwartym nie przykrytym terenie, w postaci niezbelowanej. 
4)Zamawiający informuje, że na podstawie zgromadzonych danych, średnio na pojazd
transportujący odpady jest w stanie załadować ok. 15 Mg odpadu o kodzie 19 12 12. Jednakże
wartość ta jest zmienna i w dużej mierze uzależniona od ładowności pojazdu odbierającego
odpady.
5)Załącznik nr 8 do SWZ przedstawia aktualne wyniki badań dla odpadu o kodzie 19 12 12.
6)W załączniku nr 9 do SWZ Zamawiający udostępnia zdjęcia poglądowe odpadu o kodzie 19
12 12.
7)Odpad nie zawiera składników określonych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach. 
8)Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania odpadów zgodnie zobowiązującymi
przepisami w zakresie ochrony środowiska. 
9)Odpady objęte niniejszym zamówieniem winny być przetworzone przy użyciu instalacji do
produkcji paliwa alternatywnego lub instalacji do termicznego przetwarzania odpadów.
10)Rozliczenie ilości odpadów następować będzie na podstawie legalizowanej wagi towarowej
znajdującej się u Zamawiającego, wg wydruku wyniku ważenia. 
11)Odpady odbierane będą transportem Wykonawcy na jego koszt oraz zagospodarowane
przez Wykonawcę poprzez odzysk. 
12)Zamawiający będzie informował Wykonawcę o planowanej ilości odpadów do odbioru z
wyprzedzeniem. 
13)Zamawiający zastrzega, iż ilości odebranych odpadów z Zakładu w Pukininie o 19 12 12 będą
ustalane sukcesywnie w trakcie realizacji zamówienia. 
14)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. 
15)Odbiór odpadów będzie potwierdzony kartami przekazania odpadów. 
16)Załadunek odpadów będzie odbywał się sprzętem Zamawiającego, a Wykonawca
zobowiązany będzie do podstawienia kontenera lub innego sprzętu przystosowanego do
transportu tego typu odpadów. 
17)Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Zamawiającego o każdej
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sytuacji powodującej jakiekolwiek utrudnienia w odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu
odpadów. 
18)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.

3.9.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
12 miesiące

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): GREEN PETROL Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5621804654

4.3.3.) Ulica: Jasna 1/307

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 00-013

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 545400,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00084151/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-27

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

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 544112,86 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

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

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
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