
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi

„Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12
12 z podziałem na II części”

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

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

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.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-d3a88752-9ded-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239017/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-07-05 12:37

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: 2022/S 023-057853

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 przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 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
z podziałem na II części”
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Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

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, w ilości łącznej do 4.000,00 Mg/rok z podziałem na II części: Część II – Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 2.700,00 Mg/rok (odpad powstał z odpadów komunalnych).
Zamawiający zastrzega, że podane wyżej ilości są ilościami orientacyjnymi, obrazującymi możliwą wielkość zakresu
przedmiotu zamówienia i mogącymi ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego, jednak minimalna ilość
przekazanych odpadów będzie wynosić dla Część II – 2.200 Mg/rok. W przypadku odbioru odpadów w ilości mniejszej niż
określone wyżej Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 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. Całkowity opis
przedmiotu zamówienia opisano w SWZ.

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

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-21

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): Partners Sp. z o.o. sp. komandytowa

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5591861178

4.3.3.) Ulica: Przemysłowa 3

4.3.4.) Miejscowość: Łabiszyn

4.3.5.) Kod pocztowy: 89-210

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1603800,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/S 060-157824

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-06-24

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: 1599024,24 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

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

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

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00239017/01 z dnia 2022-07-05

2022-07-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy - - Usługi


	Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie 19 12 12 z podziałem na II części”
	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
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zgoaquarium.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.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-d3a88752-9ded-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
	2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239017/01
	2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.4.) Data ogłoszenia: 2022-07-05 12:37

	SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA
	3.1.) Charakter zamówienia:
	3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/S 023-057853
	3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
	3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
	3.6.) Rodzaj zamówienia:
	3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	Umowa dla części nr 2
	3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
	3.9.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
	3.10.) Dodatkowy kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów  90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

	SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE
	4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-21
	4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	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): Partners Sp. z o.o. sp. komandytowa
	4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5591861178
	4.3.3.) Ulica: Przemysłowa 3
	4.3.4.) Miejscowość: Łabiszyn
	4.3.5.) Kod pocztowy: 89-210
	4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	4.3.7.) Kraj: Polska
	4.4.) Wartość umowy: 1603800,00 PLN
	4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/S 060-157824

	SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
	5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak
	5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-06-24
	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: 1599024,24 PLN
	5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak
	5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:



