
 

 

Ogłoszenie nr 624558-N-2017 z dnia 2017-11-29 r.  

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie: „REKULTYWACJA KWATER 

SKŁADOWISK ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W 

GMINACH JAROCIN, GIZAŁKI, CZERMIN, KOŹMIN WLKP.” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów 

wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, krajowy 

numer identyfikacyjny 25158093900000, ul. Witaszyczki  , 63200   Jarocin, woj. 



wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 472 456, e-mail sekretariat@zgo-jarocin.pl, faks 

627 472 456.  

Adres strony internetowej (URL): www.zgo-jarocin.pl  

Adres profilu nabywcy:  

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

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

Nie dotyczy  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.zgo-jarocin.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.zgo-jarocin.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  



Adres:  

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin.  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „REKULTYWACJA KWATER 

SKŁADOWISK ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W 

GMINACH JAROCIN, GIZAŁKI, CZERMIN, KOŹMIN WLKP.”  

Numer referencyjny: ZGO/ZP/9/2017  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
Nie  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
4  

 

 

II.4) 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: 5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 5.1. Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie rekultywacji technicznej i biologicznej czterech kwater 

składowisk odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych znajdujących się na terenach 

gmin: Jarocin, Gizałki, Czermin, Koźmin Wlkp. Zamówienie podzielone zostało na cztery 

części, tj. - Część zamówienia I: gm. Jarocin, - Część zamówienia II: gm. Gizałki, - Część 

zamówienia III: gm. Czermin, - Część zamówienia IV: gm. Koźmin Wlkp. W związku z 

powyższym Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 

ofertę na dowolnie wybrane części zamówienia. 5.2. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej - rekultywacji stanowiącej Tom III 

SIWZ. 5.3. Każde składowisko odpadów stanowi osobną część zamówienia (łącznie cztery 

części) 5.4. Adres inwestycji: 5.4.1. Część zamówienia I: Jarocin: teren „Zakładu Gospodarki 

Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin. 5.4.2. Część zamówienia 

II: Gizałki: ul. Leśna, nr działki: 708/3, 63-308 Gizałki. 5.4.3. Część zamówienia III: 



Czermin: nr działki: 75/12, 63-304 Pieruchy. 5.4.4. Część zamówienia IV: Koźmin Wlkp.: 

przy drodze nr 15 Golina-Kożmin Wlkp., 63-720 Orla. 5.5. Wszystkie nazwy własne 

systemów, urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji służą jedynie do określenia 

minimalnych parametrów technicznych systemów, urządzeń i materiałów, jakie mają być 

użyte w trakcie wykonywania zamówienia, co oznacza, że zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne z opisywanym. 5.6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywane przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 5.7. Zaleca 

się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z warunkami terenu 

objętego zakresem realizacji oraz jego otoczenia i dokonał pełnego rozeznania przedmiotu 

zamówienia w celu prawidłowej oceny warunków wykonania zamówienia, a także 

wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Zamawiający na 

pisemny wniosek wykonawcy wyznaczy pracownika technicznego do współuczestnictwa w 

prowadzonej wizji lokalnej. Oferta wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia roboty zapewniające właściwe, efektywne 

i bezawaryjne funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. 5.8. W przypadku dostrzeżenia 

rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej wykonawca 

zobowiązany jest wystąpić do zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty, 

ponieważ w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów 

składających się na SIWZ, bez względu na to, czy zostały one ujęte w przedmiarze robót. 5.9. 

Zamawiający zapewnia bezpłatnie materiał budowlany niezbędny do wykonania robót w 

postaci: a) gleba i ziemia, w tym kamienie b) 19 05 03 - kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do wykorzystania). Załadunek materiału budowlanego jest po 

stronie Zamawiającego, chyba że potencjalny Wykonawca zaproponuje swój załadunek, co 

jest dodatkowo punktowane (patrz pkt. 19 niniejszej SIWZ). 5.10. Wykonawca zobowiązany 

jest do wykorzystania materiałów budowlanych oferowanych przez Zamawiającego w 

punkcie 5.9 b) SIWZ. W poszczególnych ilościach, na określone poniżej części zamówienia: 

a) Część zamówienia I (gm. Jarocin): min. 26 000 ton b) Część zamówienia II (gm. Gizałki): 

min. 9 700 ton c) Część zamówienia III (gm. Czermin): min. 6 000 ton d) Część zamówienia 

IV (gm. Koźmin Wlkp.): min.18 000 ton 5.11. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać 

materiały, które zapewnia Zamawiający w ilościach odpowiadających danej części 

zamówienia wymienionych w pkt 5.10. 5.12. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót 

budowlanych opisanych wg „Wspólnego Słownika Zamówień” (CPV): 45.11.23.20-4, 

45.22.21.10-3, 45.11.27.10-5. 5.13. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi 

Tom III SIWZ Dokumentacja projektowa – rekultywacji. Szczegółowe zasady realizacji 

zamówienia zawiera Tom II SIWZ Projekt umowy. 5.14. Informacja nt. wymagań o których 

mowa w art. 29 ust. 3a: 5.14.1.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących wszystkie prace i 

roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w trakcie realizacji zamówienia, z 

wyłączeniem Kierownika budowy, Kierowników robót. 5.14.2. W trakcie realizacji 

zamówienia zamawiający uprawiony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.14.1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w 

zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 3) 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5.14.3. W trakcie realizacji 

zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 



spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.14.1. czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 

lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) 

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. 5.14.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 

5.4.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów potwierdzenia spełnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.14.1. 

czynności. 5.14.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa 

pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5.15. Postanowienia pkt. 5.14.1. 

– 5.14.5. stosuje się odpowiednio do podwykonawców. 5.16. Zamawiający nie przewiduje 

możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 5.17. 

Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do 

niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane 

przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 5.18. 

Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do 

niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy dokumentacja 

techniczna/projekt wykonawczy bądź SST/STWiOR zawierać będzie nazwę producenta lub 

firmy, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania innych materiałów - równoważnych - 

jednak o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji i przedmiarze. 5.19. 



Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia, b) Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania 

przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10.8 Tomu I (IDW) SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45112320-4  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45222110-3 

45112710-5 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2018-10-31 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Ostateczny termin wykonania zamówienia: 31 październik 

2019 r.Realizacja zamówienia powinna rozpocząć się w I lub II kwartale 2018 roku. Przy 

czym Zamawiający informuję, że wyjątek stanowi realizacja CZĘŚCI I (gm. Jarocin) 

niniejszego postępowania, gdzie przekazanie placu budowy nastąpi w III lub IV kwartale 

2018 roku.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I, II, III, IV: Zamawiający nie określa 

ww. warunku udziału w postępowaniu.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  



Określenie warunków: DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I, II, III, IV: Zamawiający uzna 

spełnianie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - 

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 200 000 PLN. - posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej 

z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000 PLN. Bez względu na 

ilość części, na które wykonawca będzie składał ofertę, musi wykazać że posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000 PLN oraz 

ubezpieczenie na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000 PLN.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I, II, III, IV: a) w zakresie 

doświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu 

(zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: - jedną robotę, 

polegającą na niwelacji terenu o powierzchni minimum 1ha. b) w zakresie kwalifikacji 

zawodowych: Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że zapewni, wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia: - kierownika budowy – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. c) w zakresie potencjału technicznego: 

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem: - Spycharka 

gąsienicowa – 1szt. - Koparkę o pojemności łyżki minimum 0,5m3 – 1szt. - Samochód 

samowyładowczy o ładowności min. 10t. - 3 szt.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk 

osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób w złożonym na wezwanie Zamawiającego, o 

którym mowa w pkt 9.6. SIWZ Tom I IDW wykazie osób skierowanych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 

uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Wykonawca może w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Zamawiający oceni, 

czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub 

ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 ustawy Pzp 

oraz, o których mowa w pkt 8.2. IDW 5. W odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja 



ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w 

terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 

których mowa w pkt 10.1. IDW. 7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się 

do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2. IDW. 9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, 

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt 9.6.2) IDW. 10. W celu oceny, czy wykonawca polegając 

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, 

które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego 

podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą. 11. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom.  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  



Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I, II, III, IV: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Ponadto Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest także 

do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów przedmiotowego dokumentu 

wymienionego powyżej.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I, II, III, IV: a) dotyczących sytuacji ekonomicznej i 

finansowej: - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu dotyczącego 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganego przez Zamawiającego, może złożyć inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. - dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

Zamawiajacego. b) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda 

następujących dokumentów: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w 

okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę 

do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami; - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub 

urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
Nie dotyczy  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 



CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Nie dotyczy  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp. 2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”. Wraz z ofertą powinny być 

złożone: 1) Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW; 2) Zobowiązania 

wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na 

zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której 

będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii; 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał 

lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania 

innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może 

je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017, 

poz. 570, ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich 

podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 5) Oryginał gwarancji lub 

poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 16.1. Wykonawca jest zobowiązany do 

wniesienia wadium: Zamawiający ustalił wysokość wadium: a) Dla części zamówienia I: w 

kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100). Wykonawca zobowiązany 

jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. b) Dla części zamówienia II: w 

kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100). Wykonawca zobowiązany 

jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. c) Dla części zamówienia III: w 

kwocie 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych, 00/100). Wykonawca zobowiązany 

jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. d) Dla części zamówienia IV: w 

kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100). Wykonawca zobowiązany 

jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 16.2. Wadium musi być 

wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, 

w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 55 

1090 1131 0000 0001 0086 4802 z dopiskiem: - Dla części zamówienia I: „Wadium w 

przetargu nieograniczonym na „REKULTYWACJĘ KWATER SKŁADOWISK ODPADÓW 

INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W GMINACH JAROCIN, GIZAŁKI, 

CZERMIN, KOŹMIN WLKP. – CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA I GM. JAROCIN”. - Dla części 

zamówienia II: „Wadium w przetargu nieograniczonym na „REKULTYWACJĘ KWATER 

SKŁADOWISK ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W 



GMINACH JAROCIN, GIZAŁKI, CZERMIN, KOŹMIN WLKP. – CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 

II GM. GIZAŁKI”. - Dla części zamówienia III: „Wadium w przetargu nieograniczonym na 

„REKULTYWACJĘ KWATER SKŁADOWISK ODPADÓW INNYCH NIŻ 

NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W GMINACH JAROCIN, GIZAŁKI, CZERMIN, 

KOŹMIN WLKP. – CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA III GM. CZERNIN”. - Dla części zamówienia 

IV: „Wadium w przetargu nieograniczonym na „REKULTYWACJĘ KWATER 

SKŁADOWISK ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W 

GMINACH JAROCIN, GIZAŁKI, CZERMIN, KOŹMIN WLKP. – CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA 

IV GM. KOŹMIN WLKP.”. b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) 

gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016, poz. 359, ze zm.). 16.3. Wadium 

wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi 

obejmować cały okres związania ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie 

poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Zakład Gospodarki Odpadami” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie , Witaszyczki 1a, 63 - 200 Jarocin. W przypadku 

wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub 

poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi 

zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji 

(bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w 

pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być 

utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie 

spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji 

sądów polskich, chyba że wynika to z przepisów prawa. 16.4. Wadium wniesione w 

pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 16.2.a) IDW 

rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze 

względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych 

Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 16.5. Zamawiający 

dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 16.6. Zgodnie 

z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w 

przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie 

wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w 

sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 



 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 



 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena – (C) 60,00 

Załadunek przez Wykonawcę materiałów budowlanych, które zapewnia 

Zamawiający (Z) 
15,00 

Wydłużenie okresu gwarancji (G) 25,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Nie dotyczy  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 



 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Nie dotyczy  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

Nie dotyczy  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Nie dotyczy  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  



 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących 

sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu 

budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 

okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 2. Strony mają prawo do zmiany umowy również w 

poniżej opisanych przypadkach: a) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, b) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Wniosek Strony o zmianę umowy 

powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni 

roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o 

danym zdarzeniu lub okolicznościach. 4. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do 

Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 5. Strony dopuszczają możliwość 

wprowadzenia innych nieistotnych zmian Umowy w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. 6. 

Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem 

nieważności.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Nie dotyczy  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
Nie dotyczy  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2017-12-14, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  



IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami, kierując wniosek na adres: 

Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Ul. T. Kościuszki 15 B, 63-200 

Jarocin. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres: 

szymczak@jfpk.jarocin.com.pl w formie edytowalnej. 2. Ze strony zamawiającego osobą 

uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz do potwierdzania wpływu 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych jest: 1) w 

sprawach przedmiotu zamówienia: Bartosz Sip, tel. 62 747 24 56 w. 105. 2) w sprawach 

procedury: Edyta Szymczak tel. 62 740 02 95.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część nr:  1 Nazwa:  GM. JAROCIN 

1) 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:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rekultywacji technicznej i 

biologicznej składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych znajdujących się 

na terenie gminy Jarocin Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w 

dokumentacji projektowej - rekultywacji stanowiącej Tom III SIWZ. 2. dres inwestycji: 

Część zamówienia I: Jarocin: teren „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie, 

Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin. 3. Wszystkie nazwy własne systemów, urządzeń i 

materiałów użyte w dokumentacji służą jedynie do określenia minimalnych parametrów 

technicznych systemów, urządzeń i materiałów, jakie mają być użyte w trakcie wykonywania 

zamówienia, co oznacza, że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. 

4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 5. Zaleca się, aby Wykonawca przed 

złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z warunkami terenu objętego zakresem realizacji 

oraz jego otoczenia i dokonał pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia w celu prawidłowej 

oceny warunków wykonania zamówienia, a także wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania rzetelnej oferty. Zamawiający na pisemny wniosek wykonawcy wyznaczy 

pracownika technicznego do współuczestnictwa w prowadzonej wizji lokalnej. Oferta 

wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia roboty zapewniające właściwe, efektywne i bezawaryjne 

funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. 6. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności 

pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany 

jest wystąpić do zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty, ponieważ w 

ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 



wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów składających 

się na SIWZ, bez względu na to, czy zostały one ujęte w przedmiarze robót. 7. Zamawiający 

zapewnia bezpłatnie materiał budowlany niezbędny do wykonania robót w postaci: a) gleba i 

ziemia, w tym kamienie b) 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania). Załadunek materiału budowlanego jest po stronie Zamawiającego, 

chyba że potencjalny Wykonawca zaproponuje swój załadunek, co jest dodatkowo 

punktowane (patrz pkt. 19 niniejszej SIWZ). 8. Wykonawca zobowiązany jest do 

wykorzystania materiałów budowlanych oferowanych przez Zamawiającego powyżej w pkt 

7b). W poszczególnych ilościach: Część zamówienia I (gm. Jarocin): min. 26 000 ton 9. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Tom III SIWZ Dokumentacja 

projektowa – rekultywacji. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ 

Projekt umowy.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112320-4, 45222110-3, 45112710-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-10-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena – (C) 60,00 

Załadunek przez Wykonawcę materiałów budowlanych, które zapewnia 

Zamawiający (Z) 
15,00 

Wydłużenie okresu gwarancji (G) 25,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla CZĘŚCI zamówienia nr 1 (gm. Jarocin) 

przekazanie placu budowy nastąpi w III lub IV kwartale 2018 roku.  

 

Część nr:  2 Nazwa:  GM. GIZAŁKI 

1) 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:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rekultywacji technicznej i 

biologicznej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych 

znajdującej się na terenie gminy Gizałki. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został 

zawarty w dokumentacji projektowej - rekultywacji stanowiącej Tom III SIWZ. 3. Adres 

inwestycji: Część zamówienia II: Gizałki: ul. Leśna, nr działki: 708/3, 63-308 Gizałki. 4. 

Wszystkie nazwy własne systemów, urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji służą 

jedynie do określenia minimalnych parametrów technicznych systemów, urządzeń i 

materiałów, jakie mają być użyte w trakcie wykonywania zamówienia, co oznacza, że 

zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. 5. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego jest zobowiązany 



wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego. 6. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się na 

miejscu z warunkami terenu objętego zakresem realizacji oraz jego otoczenia i dokonał 

pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia w celu prawidłowej oceny warunków wykonania 

zamówienia, a także wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. 

Zamawiający na pisemny wniosek wykonawcy wyznaczy pracownika technicznego do 

współuczestnictwa w prowadzonej wizji lokalnej. Oferta wykonawcy powinna obejmować 

wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia roboty 

zapewniające właściwe, efektywne i bezawaryjne funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. 7. 

W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji 

projektowej wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zamawiającego o ich wyjaśnienie 

przed złożeniem oferty, ponieważ w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w 

którymkolwiek z dokumentów składających się na SIWZ, bez względu na to, czy zostały one 

ujęte w przedmiarze robót. 8. Zamawiający zapewnia bezpłatnie materiał budowlany 

niezbędny do wykonania robót w postaci: a) gleba i ziemia, w tym kamienie b) 19 05 03 - 

kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania). Załadunek 

materiału budowlanego jest po stronie Zamawiającego, chyba że potencjalny Wykonawca 

zaproponuje swój załadunek, co jest dodatkowo punktowane (patrz pkt. 19 SIWZ Tom I). 9. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania materiałów budowlanych oferowanych przez 

Zamawiającego powyżej w punkcie 8b). W poszczególnych ilościach: Część zamówienia II 

(gm. Gizałki): min. 9 700 ton 10. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać materiały, które 

zapewnia Zamawiający w ilościach odpowiadających danej części zamówienia wymienionej 

powyżej. 11. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Tom III SIWZ 

Dokumentacja projektowa – rekultywacji. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera 

Tom II SIWZ Projekt umowy.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112320-4, 45222110-3, 45112710-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena – (C) 60,00 

Załadunek przez Wykonawcę materiałów budowlanych, które zapewnia 

Zamawiający (Z) 
15,00 

Wydłużenie okresu gwarancji (G) 25,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Realizacja zamówienia powinna rozpocząć się w I lub 

II kwartale 2018 roku.  

 



Część nr:  3 Nazwa:  GM. CZERMIN 

1) 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:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rekultywacji technicznej i 

biologicznej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych 

znajdujących się na terenie gminy Czermin. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

został zawarty w dokumentacji projektowej - rekultywacji stanowiącej Tom III SIWZ. 3. 

Adres inwestycji: Część zamówienia III: Czermin: nr działki: 75/12, 63-304 Pieruchy. 4. 

Wszystkie nazwy własne systemów, urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji służą 

jedynie do określenia minimalnych parametrów technicznych systemów, urządzeń i 

materiałów, jakie mają być użyte w trakcie wykonywania zamówienia, co oznacza, że 

zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. 5. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego. 6. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się na 

miejscu z warunkami terenu objętego zakresem realizacji oraz jego otoczenia i dokonał 

pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia w celu prawidłowej oceny warunków wykonania 

zamówienia, a także wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. 

Zamawiający na pisemny wniosek wykonawcy wyznaczy pracownika technicznego do 

współuczestnictwa w prowadzonej wizji lokalnej. Oferta wykonawcy powinna obejmować 

wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia roboty 

zapewniające właściwe, efektywne i bezawaryjne funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. 7. 

W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji 

projektowej wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zamawiającego o ich wyjaśnienie 

przed złożeniem oferty, ponieważ w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w 

którymkolwiek z dokumentów składających się na SIWZ, bez względu na to, czy zostały one 

ujęte w przedmiarze robót. 8. Zamawiający zapewnia bezpłatnie materiał budowlany 

niezbędny do wykonania robót w postaci: a) gleba i ziemia, w tym kamienie b) 19 05 03 - 

kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania). Załadunek 

materiału budowlanego jest po stronie Zamawiającego, chyba że potencjalny Wykonawca 

zaproponuje swój załadunek, co jest dodatkowo punktowane (patrz pkt. 19 SIWZ Tom I). 9. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania materiałów budowlanych oferowanych przez 

Zamawiającego powyżej w punkcie 8b) SIWZ. W poszczególnych ilościach: Część 

zamówienia III (gm. Czermin): min. 6 000 ton 10. Wykonawca zobowiązany jest 

wykorzystać materiały, które zapewnia Zamawiający w ilościach odpowiadających danej 

części zamówienia wymienionych powyżej. 11. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

stanowi Tom III SIWZ Dokumentacja projektowa – rekultywacji. Szczegółowe zasady 

realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Projekt umowy.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112320-4, 45222110-3, 45112710-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  



data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena – (C) 60,00 

Załadunek przez Wykonawcę materiałów budowlanych, które zapewnia 

Zamawiający (Z) 
15,00 

Wydłużenie okresu gwarancji (G) 25,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Realizacja zamówienia powinna rozpocząć się w I lub 

II kwartale 2018 roku.  

 

Część nr:  4 Nazwa:  GM. KOŹMIN WLKP. 

1) 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:1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rekultywacji technicznej i 

biologicznej Kwatery składowisk odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych 

znajdujących się na terenie gminy Koźmin Wlkp. 2. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej - rekultywacji stanowiącej Tom III 

SIWZ. 3. Adres inwestycji: Część zamówienia IV: Koźmin Wlkp.: przy drodze nr 15 Golina-

Kożmin Wlkp., 63-720 Orla. 4. Wszystkie nazwy własne systemów, urządzeń i materiałów 

użyte w dokumentacji służą jedynie do określenia minimalnych parametrów technicznych 

systemów, urządzeń i materiałów, jakie mają być użyte w trakcie wykonywania zamówienia, 

co oznacza, że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. 5. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 6. Zaleca się, aby Wykonawca przed 

złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z warunkami terenu objętego zakresem realizacji 

oraz jego otoczenia i dokonał pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia w celu prawidłowej 

oceny warunków wykonania zamówienia, a także wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania rzetelnej oferty. Zamawiający na pisemny wniosek wykonawcy wyznaczy 

pracownika technicznego do współuczestnictwa w prowadzonej wizji lokalnej. Oferta 

wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia roboty zapewniające właściwe, efektywne i bezawaryjne 

funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. 7. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności 

pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany 

jest wystąpić do zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty, ponieważ w 

ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów składających 

się na SIWZ, bez względu na to, czy zostały one ujęte w przedmiarze robót. 8. Zamawiający 

zapewnia bezpłatnie materiał budowlany niezbędny do wykonania robót w postaci: a) gleba i 

ziemia, w tym kamienie b) 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania). Załadunek materiału budowlanego jest po stronie Zamawiającego, 

chyba że potencjalny Wykonawca zaproponuje swój załadunek, co jest dodatkowo 

punktowane (patrz pkt. 19 SIWZ Tom I). 9. Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania 

materiałów budowlanych oferowanych przez Zamawiającego powyżej w punkcie 8 b) . W 

poszczególnych ilościach: Część zamówienia IV (gm. Koźmin Wlkp.): min.18 000 ton 10. 



Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać materiały, które zapewnia Zamawiający w 

ilościach odpowiadających danej części zamówienia wymienionych powyżej. 11. Zakres 

zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych opisanych wg „Wspólnego Słownika 

Zamówień” (CPV): 12. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Tom III SIWZ 

Dokumentacja projektowa – rekultywacji. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera 

Tom II SIWZ Projekt umowy.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112320-4, 45222110-3, 45112710-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-10-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena – (C) 60,00 

Załadunek przez Wykonawcę materiałów budowlanych, które zapewnia 

Zamawiający (Z) 
15,00 

Wydłużenie okresu gwarancji (G) 25,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:Realizacja zamówienia powinna rozpocząć się w I lub 

II kwartale 2018 roku.  

 

 

 

 


