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Tom I  

  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) WRAZ Z FORMULARZAMI 

 

 

ZAWARTOŚĆ: 

 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców 

Rozdział 2  Formularz „Oferta” 

Załącznik nr 1 Wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia z podaniem 

kosztu ubezpieczenia poszczególnych ryzyk oraz łącznej wartości zamówienia 

 

Załącznik nr 2 Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez 

Zamawiającego 

 

Rozdział 3  Wzory oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

Formularze, które należy załączyć wraz z ofertą: 

Formularz 3.1.  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania. 

 

Formularz, który należy załączyć zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp: 

                        

Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności  

do grupy kapitałowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 4 z 23 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 

„ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”  

Witaszyczki 1A 

63-200 Jarocin 

Tel. (062) 747 24 56 

Fax (062) 747 24 56 wew. 109 

Poczta elektroniczna: sekretariat@zgo-jarocin.pl 

Strona internetowa: www.zgo-jarocin.pl  

 

W imieniu i na rzecz którego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: 

METROPOLIS Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Sp. z o.o. 

Ul. Marii Konopnickiej 8/1, 60-771 Poznań 

tel./fax.: +48 61 66 18 323 

 

zwany dalej „Pełnomocnikiem Zamawiającego” 

Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego – 

METROPOLIS Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Sp. z o.o. 

 

Umowy ubezpieczeniowe zawarte w wyniku postępowania zawarte zostaną za 

pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego w rozumieniu Ustawy o pośrednictwie 

ubezpieczeniowym z dnia 22 maja  2003 roku – METROPOLIS Kancelaria Brokerów 

Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.  

 

2.  OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  

ZGO/ZP/19/2019. 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się  

na wyżej podane oznaczenie. 

 

3.  TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”  

o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 

1696, 1712, 1815), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U.  

z 2019r. poz. 1145, 1495) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843). 

 

4.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie finansowane jest ze środków będących w dyspozycji ZGO Sp. z o.o.  

w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu.  

 

 

 

mailto:sekretariat@zgo-jarocin.pl
http://www.zgo-jarocin.pl/
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5.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiot zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego ZGO Sp. 

z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Zamówienie obejmuje 

następujące rodzaje ubezpieczeń: 

1. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, 

2. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, 

3. ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń, 

4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

 

5.2. Zakres zamówienia obejmuje usługę opisaną wg „Wspólnego Słownika Zamówień”   

(CPV): 

66510000-8 usługi ubezpieczeniowe. 

 

5.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Tom III SIWZ Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia. 

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: 

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących jakiekolwiek czynności w trakcie realizacji 

zamówienia.  

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. 

 

6.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia – od dnia 24.12.2019r. do dnia 23.12.2020 r.  

 

7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału  

w postępowaniu. 

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności 

ubezpieczeniowej w dziale II, o których mowa w art. 7 ust. 1. Ustawy z dnia  

11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. 

2019 poz. 381). 
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2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu. 

7.3. 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. 

7.4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 9 SIWZ, w myśl zasady spełnia/nie 

spełnia. 

7.5. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, w walutach 

obcych, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień składania ofert. 

7.6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy 

Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

7.7. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 7.6 uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert.  

8.  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

8.1. 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. 

8.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1) uPzp, w stosunku do którego otwarto likwidację,  

w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2019.243 t. j. z dnia 2019.02.08) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.498 t. j. z dnia 2019.03.15); 

2) zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 4) uPzp, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę  

w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym,  

o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

8.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w  pkt 8.2. IDW, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
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wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

8.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW. 

8.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

8.7.  W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed 

wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość 

udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób 

zapewnienia konkurencji. 

8.8.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

9.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu; 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

w formie pisemnej wraz z Ofertą. Treści oświadczeń zostały zamieszczone  

w Tomie I niniejszej SIWZ (Formularz 3.1 i 3.2). 

9.3. 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.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,  

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

9.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
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terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

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

9.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

9.6. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 9.4 IDW Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

-dokument uprawniający do wykonywania działalności ubezpieczeniowej  

w dziale II, o których mowa w art.. 7. ust. 1. Ustawy z dnia 11 września 2015r.  

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. 2019 poz. 381). 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  

z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących 

dokumentów: 

-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. 

 

9.7.  Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego usługi, były wykonane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie. 

9.8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1  

(tj. oświadczeń o których mowa w ust. 2 niniejszego działu SIWZ), oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9.9  Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9.10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 

1. 

9.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.2) składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
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miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości.  

9.12.  Dokument, o którym mowa w pkt 9.6.2) IDW, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

9.13.  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w 9.11. IDW, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Zapis pkt.   9.12. IDW stosuje się.  

9.14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

tego dokumentu. 

9.15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 

lub może je uzyskać 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 2019 r. poz. 700). 

9.16.  W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w pkt. 9.6 IDW, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. 

9.17. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt. 9.6 IDW , które znajdują się w posiadaniu zamawiającego,  

w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta  

z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

9.18.  Oświadczenia, o których mowa w niniejszym dziale SIWZ dotyczące wykonawcy, 

składane są w oryginale. Za oryginał, o którym mowa powyżej uważa się 

oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej. 

9.19. Dokumenty, o których mowa w niniejszym dziale SIWZ, inne niż oświadczenia,  

o których mowa w pkt 9.18. IDW, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem. 

9.20. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,  

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność  

z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób 
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umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

9.22.  Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

9.23.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 

co do jej prawdziwości. 

9.24.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

9.25. W przypadku, o którym mowa w pkt 9.15. i 9.16., zamawiający żąda od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę  

i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

10.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM. 

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. 

11.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodów, o których mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2. IDW , natomiast spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. IDW. 

11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  

oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o którym mowa w pkt. 9.3. IDW składa każdy z Wykonawców. 

11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których 

mowa w pkt 9.6., przy czym: 

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.6.1) składa odpowiednio 

Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach 

opisanych w pkt 7.2 IDW. 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.6.2) składa każdy z nich. 

 

12.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJACY, W SYTUACJACH OKRESLONYCH  

W ART. 10C-10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ 
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PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKRTONICZNEJ, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI  

12.1. Stosownie do brzmienia art. 18a ustawy z dnia 20 lipca 2018r. zmieniającej ustawę - 

Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw: w postępowaniu komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 

t. j. z dnia 2018.11.23), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t. j. z dnia 2019.01.21), z 

uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 12.3. – 

12.6. 

12.2. 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:  

Natalia Maćkowiak- Echaust, tel. +48 61 66 18 323 

2)  w sprawach procedury:  

Magdalena Kaniewska, tel. 62 740 02 95. 

Edyta Szymczak, tel. 62 740 02 95. 

Alicja Stachowska, tel. 62 740 02 95. 

12.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

12.4. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania (przewidziane ustawą Pzp) 

będą udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego. 

12.6.  Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ.  

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami, kierując wniosek na 

adres:  

Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. 

Ul. T. Kościuszki 15 B, 63-200 Jarocin. 

 

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

stachowska@jarjarocin.pl w formie edytowalnej. 

13.3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

13.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminu określonego w pkt. 13.3, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

mailto:stachowska@jarjarocin.pl
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13.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 13.1. 

13.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 

internetowej: www.zgo-jarocin.pl.  

13.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

13.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje 

się odpowiednio. 

13.9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

13.10. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 

przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży 

termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

13.11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.  

14.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

14.2. Ofertę stanowi  prawidłowo wypełniony i podpisany „Formularz Oferta” wraz z 

Wyszczególnieniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do 

formularza „Oferta” stanowiący integralną cześć oferty) i Wyszczególnieniem zakresu 

ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego (zał. nr 2 do 

formularza „Oferta stanowiący integralną cześć oferty) oraz następujące załączniki: 

1)  Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.2 IDW; 

2)  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. 

3)  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 (Dz.U.2019.700 t. j. z dnia 

2019.04.16), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; o ile prawo do 

ich podpisania nie wynika z  dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

14.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

http://www.zgo-jarocin.pl/
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innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

14.4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w Tomie I (IDW) SIWZ powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

14.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny. 

14.6. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę,  

w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

14.7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia  

i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

14.8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 

przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 

informacje, oświadczenia oraz dane, 

14.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,  

z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.10. oraz parafowane przez osobę (lub 

osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest więcej osób) 

podpisującą (podpisujące) ofertę. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie 

prawne. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron. 

14.10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

 a) oferty są jawne od chwili ich otwarcia, 

b) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone  

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t. j. z dnia 2019.05.30), 

które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być 

załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie  

i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 

udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

14.11. Zaleca się, aby do oferty Wykonawca załączył zaparafowany (zaakceptowany) wzór 

umowy, w aktualnej wersji – biorąc pod uwagę możliwość modyfikowania wzoru 

umowy przez Zamawiającego, w toku niniejszego postępowania. W takim przypadku, 

Zamawiający na swej stronie internetowej będzie przedkładał wykonawcom tekst 

jednolity wzoru umowy. Pomimo niezałączenia przez wykonawcę zaparafowanego 

wzoru umowy albo niezałączenia do oferty wzoru umowy w ogóle, bądź też 

załączenia nieaktualnej wersji umowy, Zamawiający uznawał będzie, że wzór umowy 

został przez Wykonawcę zaakceptowany. 
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14.12. Ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu i umieścić w zamkniętym opakowaniu 

uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 

zaadresowane następująco: 

    Nazwa i adres wykonawcy                                
 

 

Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.  

Ul. T. Kościuszki 15B 

63-200 Jarocin 

„ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – 

Wielkopolskie Centrum Recyklingu” 

                                                           

OFERTA  

na przetarg nieograniczony pn. 

„Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego  

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie 

 - Wielkopolskiego Centrum Recyklingu” 
 

  

14.12. Wymagania opisane w pkt. 14.9., 14.11., 14.12. nie stanowią treści oferty, a ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie konsekwencje 

mogące wynikać z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały Wykonawcę.  

14.13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

15.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

15.1. Ceną oferty jest suma składek cząstkowych określonych przez Wykonawcę dla 

poszczególnych ryzyk stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca obowiązany 

jest zawrzeć w cenie ofertowej wszystkie koszty realizacji przyszłej umowy. Stawka 

podatku VAT – zwolniony. 

15.2.  Cena oferty musi określać wynagrodzenie za realizację całości zamówienia. 

15.3.  Cena oferty może być tylko jedna. 

15.4.  Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

15.5.  Zamawiający poprawia w ofercie : 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

15.6.   Rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami Tomu II Projekt umowy. 

15.7.  Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji przetargowej, w tym między innymi jej 

załącznikach, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem 

określonym w ppkt. 17.1 IDW. 

15.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
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Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

15.9.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

obliczoną zgodnie z pkt 19 IDW. 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

17.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie: 
Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.  

Ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin 

do dnia 05.12.2019 r. do godz. 11:00. 

Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu 

składania ofert. 

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:  

Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.  

Ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin 

dnia 05.12.2019 r., o godz. 11:15. 

17.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

17.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. 

17.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 

składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich 

otwarcia. 

17.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

17.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2)  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
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na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni. 

18.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT, A JEŻELI PRZY[ISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH 

PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY OFERTY W KOLEJNOŚCI 

OD NAJWAŻNIEJSZEO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO  

19.1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryteria: „Cena 

brutto” oraz „Zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie”. 

19.2.  Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych): 

Lp. KRYTERIUM WAGA 

Maksymalna liczba 

punktów jakie możne 
otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1 Cena brutto 60 % 0,60 

2 Zakres ryzyk dodatkowych 

podlegających ocenie 
40 % 0,40 

19.3. Kryterium „Cena brutto” punktowo będzie oceniane w skali 0-60 pkt. Liczba punktów 

w powyższym kryterium liczona będzie według wzoru: 

 

cena brutto najtańszej oferty  
 

x waga kryterium x 100  

 
cena brutto badanej oferty 

Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów – 60,  

a punktacja dla  pozostałych ofert zostanie obliczona według powyższego 

wzoru. 

19.4. Kryterium „zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie” będzie oceniane 

punktowo w skali 0-40 pkt. Liczba punktów w powyższym kryterium liczona będzie 

według wzoru: 

suma pkt uzyskanych w badanej ofercie 
 

   x waga kryterium x 100  

 
(max. ilość pkt przy pełnym zakresie ryzyk) 

Oferta zawierająca pełny zakres ryzyk uzyska maksymalną ilość punktów - 

40, a punktacja dla pozostałych ofert zostanie obliczona według powyższego 

wzoru. 

Ilość punktów, jaką można uzyskać za poszczególne ryzyka dodatkowe 

określona jest w Tomie III SIWZ, pkt IV ZAKRES RYZYK DODATKOWYCH 

PODLEGAJĄCYCH OCENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 
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19.5. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska w sumie z obu kryteriów 

najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem dwóch miejsc po przecinku, wyliczoną 

zgodnie z poniższym wzorem: 

Łączna liczba punktów = Cena brutto + Zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie. 

19.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

19.7. Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty, poinformuje niezwłocznie 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę o: 

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku 

równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, 

4)  unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.8. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której 

mowa w pkt. 19.7.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 

przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

19.9.  Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.7. IDW, na stronie 

internetowej. 

19.10. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

19.11. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

20.1. Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie  

informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy. 

20.2. W przypadku, kiedy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani oni będą przed 

podpisaniem umowy o realizację zamówienia przedłożyć do wglądu Zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę Wykonawców (umowę konsorcjum) stwierdzającą 

solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz 

zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania 
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oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców a także do 

otrzymywania należności płatności. 

20.3. O terminie na przedłożenie powyższych dokumentów Wykonawca zostanie 

powiadomiony przez Zamawiającego telefonicznie.  

20.4.  Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych.  

20.5. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie lub 

odrębnym pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

20.6. W celu zawarcia umowy uprawniony przedstawiciel wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, powinien zgłosić się w siedzibie 

Zamawiającego w terminie wyznaczonym w piśmie skierowanym bezpośrednio do 

niego, przy czym w/w termin nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób 

20.7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w ppkt 20.6. niniejszego działu SIWZ, jeżeli w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia upłynął termin do wniesienia odwołania na 

czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego 

wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 

odwoławcze. 

20.8. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowania 

odwoławcze. 

20.9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,  

o których mowa w art. 93 ust. 1. 

20.10. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy. 

 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

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 

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. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 



Strona 19 z 23 
 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru oferty najkorzystniejszej. 

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 Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej  

w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio 

własnoręcznym podpisem lub 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 5 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 

10 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 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 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. wnosi 

się w terminie 5 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) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował  

w Biuletynie Zamówień Publicznych 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.2018.2188 

t. j. z dnia 2018.11.23) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
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23. WZÓR UMOWY  

Tom II SIWZ stanowi wór umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą. Wzór 

ten zawiera istotne postanowienia przyszłej umowy o zamówienie publiczne. 

 

24. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

25. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień  

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług, dla których wartość nie przekroczy 5% wartości zamówienia 

podstawowego. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania stawek nie wyższych niż 

zastosowanych w zamówieniu podstawowym bez stosowania składek minimalnych. 

26. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 

zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie;  

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

27. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego;  

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zgo-jarocin.pl.  

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@zgo-jarocin.pl. 

28. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia  

w walutach obcych;  

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia związane  

z realizacją zamówienia publicznego, o którym mowa w niniejszej SIWZ, dokonywane będą 

w PLN. 

29. Aukcja elektroniczna  

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

30. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

przewiduje ich zwrot  

Zmawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
31. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4  

Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 

32. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie 

z art. 36a ust. 2. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia na roboty budowlane. 

http://www.zgo-jarocin.pl/
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33. Procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy  

w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką 

wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3. 

Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia. 

34. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a.  

Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych 

odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania 

normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 

35. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a 

ust. 2.  

Zamawiający nie przewiduje możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie  

w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. 

36. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub 

maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu 

samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do 

ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy,  

w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.  

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 

37. Dynamiczny system zakupów  

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

38. Warunki zmiany umowy  

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, które mogą być dokonane w następujących przypadkach: 

• zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, za zgodą Wykonawcy; 

• zmiany wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy 

ubezpieczenia; 

• rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, bez naliczania dodatkowej składki, za zgodą 

Wykonawcy; 

• korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze 

zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 

• zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 

 

2. Zmiany, o których mowa w pkt. 1 będą się odbywały w formie pisemnej w drodze 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

40. Informacja o podwykonawcach  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Stosownie do brzmienia art. 36a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający nie zastrzega 

obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3donjxgi
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4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty 

budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 

jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,  

o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

41. Informacje administracyjne  

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@jarocin.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 

„Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego ZGO Sp. z o.o. w 

Jarocinie - Wielkopolskiego Centrum Recyklingu”, nr sprawy 

ZGO/ZP/19/2019 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”, 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqge
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▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,  

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

▪ 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. 

 

42. Postanowienia końcowe  

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 


