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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606216-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Jarocin: Przygotowanie terenu pod budowę
2020/S 245-606216

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Adres pocztowy: Witaszyczki 1A
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Stachowska
E-mail: stachowska@jarjarocin.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://jarocin.ezamawiajacy.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://jarocin.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Stachowska
E-mail: stachowska@jarjarocin.pl 
Tel.:  +48 627490295
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgo-jarocin.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
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„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Numer referencyjny: ZGO/ZP/31/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – 
Wielkopolskie Centrum Recyklingu". Zakres Robót wchodzących w skład niniejszego przedsięwzięcia został 
podzielony na następujące Zadania:
a) Zadanie nr 2A: Rozbudowa placu kompostowego,
b) Zadanie nr 2B: Rozbudowa placu kompostowego (wiata wraz z drogą dojazdową – p.poż),
c) Zadanie nr 4: Plac przetwarzania odpadów budowlanych
d) Zadanie nr 5: Podczyszczalnia ścieków – rozbudowa
W zakres rozbudowy ZZO Jarocin wchodzą następujące obiekty budowlane/ciągi technologiczne:
• Budowa placu kompostowego wraz wiatą do frakcjonowania kompostu i niezbędną infrastrukturą w postaci 
dróg dojazdowych, dróg p.pożarowych oraz placami manewrowymi
• Budowa zbiornika rentencyjnego wód deszczowych czystych
• Budowa placu przetwarzania odpadów budowlanych wraz z boksem magazynowym na styropian i niezbędną 
infrastrukturą w postaci dróg dojazdowych, dróg p.pożarowych oraz placami manewrowymi
• Budowa sieci hydrantowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ściekowej oraz sieci p.poż w obrębie 
realizowanych placów
• Rozbudowa podczyszczalni odcieków

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300 Betonowanie
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ZGO Sp. o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki, ul. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin

II.2.4) Opis zamówienia:
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5.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – 
Wielkopolskie Centrum Recyklingu". Zakres Robót wchodzących w skład niniejszego przedsięwzięcia został 
podzielony na następujące Zadania:
a) Zadanie nr 2A: Rozbudowa placu kompostowego,
b) Zadanie nr 2B: Rozbudowa placu kompostowego (wiata wraz z drogą dojazdową – p.poż),
c) Zadanie nr 4: Plac przetwarzania odpadów budowlanych
d) Zadanie nr 5: Podczyszczalnia ścieków – rozbudowa
W zakres rozbudowy ZZO Jarocin wchodzą następujące obiekty budowlane/ciągi technologiczne:
• Budowa placu kompostowego wraz wiatą do frakcjonowania kompostu i niezbędną infrastrukturą w postaci 
dróg dojazdowych, dróg p.pożarowych oraz placami manewrowymi
• Budowa zbiornika rentencyjnego wód deszczowych czystych
• Budowa placu przetwarzania odpadów budowlanych wraz z boksem magazynowym na styropian i niezbędną 
infrastrukturą w postaci dróg dojazdowych, dróg p.pożarowych oraz placami manewrowymi
• Budowa sieci hydrantowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ściekowej oraz sieci p.poż w obrębie 
realizowanych placów
• Rozbudowa podczyszczalni odcieków
5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45262300-4 Betonowanie
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Tom III SIWZ.
5.4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Wzór umowy.
5.5. Informacja nt. wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
5.5.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących zadania związane z realizacją Umowy, za wyjątkiem: projektantów, kierowników robót, 
obsługi geodezyjnej.
5.5.2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony 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 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 spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5.5.3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy 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 ust. 20 czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
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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, 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 Przedmiotu Umowy 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, (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 
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 zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.
5.5.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5.5.5. Postanowienia pkt. 5.5.1. – 5.5.4. stosuje się odpowiednio do podwykonawców.
5.6. 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 Tomu I (IDW) SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności FV – „T” / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia – „G” / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres eksploatacji oczyszczalni ścieków – „E” / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 400 000,00 PLN. Wadium należy wnieść zgodnie z wym. 
określ. wpkt 16 SIWZ tom I.
2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
4. Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Zamawiającego oraz został złożony 
wniosek o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zgodnie z art. 93 ust. 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia –21 miesięcy od dnia podpisania umowy (w przypadku przedłużonej 
eksploatacji na 12 miesięcy termin realizacji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy)
6. Przetarg nieograniczony.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”:
1. Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
posiada:
• środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000 zł,
• w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 
osiągnął średnioroczne przychody ze sprzedaży netto w wysokości co najmniej 10 000 000,00 zł,
• jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000,00 złotych.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum), powyższy warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń 
lubdokumentów celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. 
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.
• sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest 
przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono 
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badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o 
badanym sprawozdaniu albo jego części,
A w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych 
dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 
lata obrotowe,
A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
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 min. 10 000 000,00 zł.
3. JEDZ (zgodnie z SIWZ TOM I pkt.9):
9.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej JEDZ). Ofertę wraz z oświadczeniem należy 
złożyć poprzez Platformę Zakupową (informacje dot. składania JEDZ w formie elektronicznej opisane są w 
pkt 14 SIWZ oraz Informacji dla Wykonawcy znajdującej się na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulacje 
i procedury procesu zakupowego”). Informacje zawarte w oświadczeniu (JEDZ) będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 
powyżej w pkt 9.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia
W zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia.
9.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów - Wykonawca, który bierze udział 
samodzielnie, lecz polega
Na zdolnościach co najmniej jednego innego podmiotu, musi dopilnować, aby Zamawiający otrzymał jego 
własny jednolity europejski dokument zamówienia wraz z odrębnym jednolitym europejskim dokumentem 
zamówienia, zawierającym stosowne informacje odnoszące się do każdego z podmiotów, na których 
Wykonawca polega.
9.1.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
W postępowaniu na zdolności lub sytuację innego podmiotu, przedkłada stosowanie do art. 22a ust. 2 ustawy 
Pzp, wraz z jednolitym europejskim dokumentem zamówienia zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Formularz 2.2). Zobowiązanie musi być 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9.1.4. 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, warunków udziału w 
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postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ) podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez podmiot, którego dokument dotyczy.
9.1.5. 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) SIWZ Tom I.
WAŻNE: Wykonawca wypełnia JEDZ zgodnie z Instrukcją Wykonawcy zamieszczoną na Platformie Zakupowej 
w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”
Z zastrzeżeniem poniższych uwag:
a) w Części II Sekcji D (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie 
polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych 
podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych 
podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części 
III.
b) w Części IV Zamawiający żąda jedynie Ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów 
kwalifikacji(sekcja ), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D.
c) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności 
technicznej lub zawodowej:
a) wykonawcy:
Wykonawca musi posiadać doświadczenie 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:
• min. 1 robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji 
oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków zrealizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj o wydajności nie 
mniejszej niż Qdśr=80 m3/d w zakresie, której wykonano dostawę i montaż min. dwóch sitopiaskowników oraz 
roboty w zakresie części biologicznej i wartości nie mniejszej niż 5 mln zł netto (pięć milionów złotych netto).
Każda z wykazanych robót musi zawierać w swoim zakresie roboty z branży konstrukcyjno - budowlanej, 
sanitarno - technologicznej, elektrycznej i AKPiA w zakresie części mechanicznej i biologicznej i być 
zakończona rozruchem,
• min. 1 robota budowlana polegająca na budowie lub przebudowie (rozbudowie) dróg lub placów, chodników o 
powierzchni min. 20.000 m2,
• min. 1 usługa polegająca na ciągłej eksploatacji oczyszczalni ścieków
O wydajności min. 80 m3/d w skład, której wchodzi część mechaniczna
I biologiczna (przez okres min. 1 roku).
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum), powyższy warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.
b) osób:
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
zapewni, wśród osób, które będą uczestniczyć
W wykonywaniu zamówienia:
• min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży sanitarnej posiadająca, uprawnienia budowlane 
bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych potwierdzone stosownymi decyzjami, o 
których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1409 z późniejszymi zmianami.) lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta (w tym co 
najmniej jednego projektu oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 5,0 min zł netto w zakresie części 
mechanicznej i biologicznej).
• Kierownik budowy z uprawnieniami bez ograniczeń w branży instalacyjnej,
• Projektant z uprawnieniami bez ograniczeń inżynieria drogowej,
• Kierownik budowy z uprawnieniami inżynierii drogowej.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum), powyższy warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń 
lub dokumentów celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dot.zdolności technicznej lub zawodowej:
• 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 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 
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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 uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
4. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 4) ustawy Pzp.
5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń 
lubdokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
Z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału
W postępowaniu;
b) odpisu 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 Pzp;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu
Z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
Lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz
Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności;
d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.
6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, O których mowa w pkt. 9.6.1) 
IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośredniodo właściwego podmiotu, na rzecz 
którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lubciągłych są wykonywane,
O dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiastdokumentów, o których mowa w pkt 9.6.2) IDW:
1) lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, innyrównoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawcama siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albodokument, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
2) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejscezamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.8.1) i pkt. 9.8.2) IDW, powinny być wystawione nie 
wcześniejniż6miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.8. IDW, zastępujesię 
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
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złożone przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
miejscezamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 9.9. IDW stosuje się.
10. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
W postępowaniu, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,októrej 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp,podpisanekwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Tom II SIWZ stanowi projekt umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą.
2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r.Kodeks 
cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. 
z2019 r. poz. 1843).
3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w 
SIWZtom I i II.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/01/2021
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/01/2021
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: http://jarocin.ezamawiajacy.pl/
w siedzibie Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin, Polska – sala 
konferencyjna. Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej 
Zamawiającego pod adresem: https://jarocin.ezamawiajacy.pl/
2. Składana oferta musi zawierać:
1) przygotowany i podpisany JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym,
Uwaga!• Wykonawca ma możliwość przygotowania oraz podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
formularza JEDZ poza platformą i złożenia go jako załącznika do oferty.
• Wykonawca ma również możliwość utworzenia, uzupełnienia i podpisania JEDZ poprzez platformę, zgodnie 
z pkt 14.13.IDW poniżej oraz Instrukcją Wykonawcy zamieszczoną na platformie zakupowej w zakładce 
„Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
2) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony według wzoru formularza 2 do SIWZ, opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym – należy sporządzić poza aplikacją.
Uwaga!
• formularz ofertowy stanowi rozdział 2 SIWZ IDW – formularz 2 do niniejszej SIWZ;
• formularz generowany przez platformę zakupową jest,,narzędziem technicznym” niezbędnym do złożenia 
oferty na platformie, nie stanowi on jednak faktycznego formularza ofertowego;
• brak złożenia formularza ofertowego zgodnego z formularzem 2 do SIWZ, będzie stanowił podstawę do 
odrzucenia oferty, stosownie do zapisów art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
• w przypadku rozbieżności w treści pomiędzy formularzem ofertowym (stanowiącym rozdz. 2 SIWZ IDW – 
formularz 2 do SIWZ), a formularzem generowanym przez platformę zakupową, jako wiążącą Zamawiający 
uzna treść formularza 2 do niniejszej SIWZ;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo 
sporządzone w formie elektronicznej podpisane certyfikowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument, sporządzony w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty 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 
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publiczne (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 700, 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) zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile Wykonawca polega na takich zasobach w 
celu wykazania spełnienia warunków udziału;
6) wadium.
Ww. dokumenty:
— muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane,
— należy dodać w zakładce „Oferty” poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument” i wybranie docelowego 
pliku, który ma zostać wczytany.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. 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.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, Zamawiający informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
„ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin
Tel.: 62 747 36 80
Fax.: 62 747 22 25
Poczta elektroniczna: sekretariat@zgo-jarocin.pl 
 Strona internetowa: www.zgo-jarocin.pl
 inspektorem ochrony danych osobowych w w/w jednostkach jest:
Pan Witold Ruciński, kontakt: iodo@jarjarocin.pl .
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Na „Rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin - Wielkopolskie Centrum Recyklingu”, nr sprawy 
ZGO/ZP/22/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Jarocińskiej Agencji Rozwoju 
Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin, KRS: 0000208474, NIP: 6172084457, REGON: 251618910 
oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
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m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
W sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie:
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie:
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej (zgodnie z SIWZ Tom I IDW pkt 22):
22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
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oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
22.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub W postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
22.5. Terminy wniesienia odwołania:22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji 
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób.
22.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
22.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
22.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI 
ustawy Pzp.
22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
Za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2020
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