
Ogłoszenie nr 310744 - 2016 z dnia 2016-09-20 r. 

Jarocin: Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania w procesie 

odzysku i/lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo 

alternatywne) oraz o kodzie 19 12 12 – inne odpady ( w tym substancje i 

przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11, w łącznej ilości do 1500 Mg 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  

nie 

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  

tak 



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania:Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

ul. T. Kościuszki 15b, 63-200 Jarocin 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej  

nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

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

krajowy numer identyfikacyjny 25158093900000, ul. Witaszyczki  , 63200   

Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo , tel. 627 472 456, e-mail sekretariat@zgo-

jarocin.pl, faks 627 472 456.  

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 



indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

tak  

www.zgo-jarocin.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

tak  

www.zgo-jarocin.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać: 

Elektronicznie 

nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

tak  

Inny sposób:  

pisemnie 



Adres:  

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

200 Jarocin. 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

nie  

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

uzyskać pod adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa odbioru, 

transportu i dalszego zagospodarowania w procesie odzysku i/lub recyklingu 

odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) oraz o kodzie 19 

12 12 – inne odpady ( w tym substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w łącznej ilości do 1500 Mg 

Numer referencyjny: ZGO/ZP/03/2016 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  

nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia 



jest: Przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór, transport i odzysk i/lub recykling 

odpadów powstałych po procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów, z 

których zostają wydzielone frakcje komponentów do produkcji paliwa 

alternatywnego (RDF) oznaczone kodami: 19 12 10 oraz 19 12 12. Szacunkowa 

ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie do 1500 Mg (po ok 

50% masy każdej z frakcji odpadów). Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie 

skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość 

odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odbiór łącznie obu 

ww. rodzajów odpadów nie przekroczy łącznej ilości 500 Mg/miesiąc. Frakcje te 

wymagają zastosowania procesów odzysku i/lub recyklingu. Oferowany sposób 

zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 

do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21, ze 

zm.). Komponenty do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) będą przygotowane 

przez Zamawiającego do odbioru w postaci sprasowanej beli, wiązanej drutem 

stalowym. Średnia waga jednej beli wynosi około 320 - 500 kg. Dopuszcza się, że 

część komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) będzie 

przygotowane przez Zamawiającego do odbioru luzem - bez uprzedniego 

zbelowania. Odbiór komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) 

odbywał się będzie z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Jarocinie, 

Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 

od 6.00 do 19.00. Ilości oraz rodzaj odpadu wraz z kodem będą każdorazowo 

określane w zamówieniu jednostkowym przesłanym mailem (lub faksem) do 

Wykonawcy. Istnieje możliwość innego terminu odbioru surowca, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Załadunek komponentu jest po 

stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów 

będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w 

zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokument ten 

stanowić będzie wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych komponentów 



do produkcji paliwa alternatywnego. Zamawiający będzie wystawiał zbiorcze karty 

przekazania odpadu dla komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF), 

odebranych w danym miesiącu, na podstawie bilansu ważeń odebranych 

komponentów, pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system 

wagowy w Zakładzie. Zbiorcze karty przekazania odpadu wystawiane będą w 3 

egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego oraz po 2 egzemplarze dla 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest co miesiąc przekazywać 

Zamawiającemu pisemne potwierdzenie o poddaniu odebranych odpadów 

procesowi odzysku do produkcji paliw alternatywnych lub recyklingowi. 

Oferowany sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku 

wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 ze zm.). Wykonawca musi wskazać w umowie 

instalację w której odebrane odpady będą poddawane procesowi odzysku i/lub 

recyklingu. W każdym miesiącu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wynik z 

badania morfologii odpadów o kodach: 19 12 10 oraz 19 12 12 odebranych od 

Zamawiającego, wilgotności oraz zawartości chloru w ww. odpadach. Dla 

odebranych odpadów należy wykazać odzysk i/lub recykling do 100% ich masy 

(DPR, DPO). Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w Zakładzie 

w Witaszyczkach celem uzyskania wszystkich niezbędnych informacji do 

przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji 

zamówienia. Wszelkie koszty związane z przyjazdem na miejsce realizacji 

zamówienia oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia ponosi 

we własnym zakresie Wykonawca, bez prawa ich zwrotu od Zamawiającego. CPV 

(Wspólny Słownik Zamówień): Główny przedmiot: 90.51.40.00-3 – usługi 

recyklingu odpadów 90.53.30.00-2 – usługi gospodarki odpadami 90.51.10.00 -2– 

usługi wywozu odpadów 90.51.30.00-6 – obróbka i usuwanie odpadów, które nie 

są niebezpieczne Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem 

zamówienia”. Wykonawca zwany jest dalej Wykonawcą. Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia zwana jest dalej SIWZ lub Specyfikacją. Zamawiający nie 



dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert wariantowych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w 

szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 

r. poz. 380, ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.). Zamawiający nie przewiduje 

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

Pzp. Zamawiający przy usłudze związanej z odbiorem i dalszym 

zagospodarowaniem w procesie odzysku lub recyklingu odpadów określa wymóg 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 5 pracowników zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu najpóźniej 

w dniu podpisania umowy wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni 

wykonywać. Wykonawca zobowiązuje się, że w/w pracownicy będą w okresie 

realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1502 z późn. zm.). Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić 

osoby, których dane osobowe ma prawo przetwarzać na podstawie odrębnych 

przepisów oraz które wyrażą zgodę na dostęp przez Zamawiającego do ich danych 

osobowych. Osoby, które takiej zgody nie wyrażają nie mogą brać udziału w 

realizacji zamówienia. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zostały określone w Tomie II SIWZ 

– IPU. Powyższe wymagania określają w szczególności: a)sposób dokumentowania 

zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b)uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 

wymagań, c)rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których 

dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia.  

 

II.5) Główny kod CPV: 90514000-3 



Dodatkowe kody CPV:90533000-2, 90511000-2, 90513000-6 

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

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

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

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  

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

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów: 

data zakończenia: 31/12/2016 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca 

wykaże się, że posiada: a)aktualne i ważne zezwolenie na transport odpadów ( w 

tym o kodzie 19 12 10 i 19 12 12 ) na obszarze całego kraju, zgodnie z 

postanowieniami art. 233 ustawy z dnia 14 12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. 

poz. 21, ze zm.) b)aktualne i ważne zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów o kodzie 19 12 10 i 19 12 12 wydane przez organ właściwy odpowiednio 

ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów, zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 



ze zm.) oraz ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2016r. poz. 672, ze zm.)  

Informacje dodatkowe Usługę będącą przedmiotem zamówienia może świadczyć 

jedynie firma posiadająca w/w zezwolenia. W związku z powyższym jeśli w 

ramach konsorcjum w/w usługę świadczyć będzie więcej niż jeden członek 

konsorcjum warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b) spełnić musi każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który w 

trakcie realizacji zamówienia będzie wykonywał czynności, co do których przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takiego zezwolenia. Jeśli członkowie 

konsorcjum rozdzielą pomiędzy siebie transport i zbieranie/ przetwarzanie 

odpadów wówczas każdy z konsorcjantów musi okazać się wymaganym 

zezwoleniem w zakresie jakim będzie świadczyć usługę.  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada 

środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 zł.  

Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż 

PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia 

wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub 

zdolność kredytową.  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony w zakresie 

zdolności technicznej, jeżeli wykonawca wykaże się, że dysponuje lub będzie 

dysponował: a)instalacją do zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem 

zamówienia w procesie ich odzysku i/lub recyklingu, b)minimum. 2 samochodami 

o ładowności minimum 24 tony, które są dostosowane do transportu odpadów oraz 

posiadają trwałe zabezpieczenia uniemożliwiające zwiewanie lub wysypywanie się 

odpadów podczas transportu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 



zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

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

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

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 



organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; c) 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; d) oświadczenia Wykonawcy o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 

a) aktualne i ważne zezwolenie na transport odpadów ( w tym o kodzie 19 12 10 i 

19 12 12 ) na obszarze całego kraju, zgodnie z postanowieniami art. 233 ustawy z 

dnia 14 12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, ze zm.) b) aktualne i ważne 

zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 i 19 12 12 

wydane przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub 

przetwarzania odpadów, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.) oraz ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo 



ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz 672, ze zm.) c) 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, d) wykaz 

narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami,  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

tak,  

Informacja na temat wadium  

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 

PLN (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być 

wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących 

formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a)pieniądzu, przelewem na 

rachunek bankowy: 55 1090 1131 0000 0001 0086 4802 (w tytule przelewu należy 

wpisać sygnaturę przetargu: ZGO/ZP/03/2016) b)poręczeniach bankowych; 

c)poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

d)gwarancjach bankowych; e)gwarancjach ubezpieczeniowych; f)poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). 3.Wadium wnoszone w 

formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi 



obejmować cały okres związania ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w 

formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – Zakład Gospodarki Odpadami Sp. 

z o.o. w Jarocinie , Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin. W przypadku wniesienia 

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

poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 

utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i 

bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej 

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

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

może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula 

stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z 

prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba że wynika to z 

przepisów prawa. 4.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek 

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

Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na 

ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych 

Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 5. 

Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 

ustawy Pzp. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma 

wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1)Wykonawca, którego oferta 

zostanie wybrana: a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniesie wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 2)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 

ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń 

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

ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 



87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

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

nie 

 

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

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

nie 

 

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

udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  



 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

nie 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia: 

nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  



Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Aukcja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

 

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

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Procentowy udział odzysku i/lub recyklingu w przetwarxsnych odpadach o kodach 

19 12 10 i 19 12 12 
40 

 

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

Pzp (przetarg nieograniczony)  

tak  

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

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 



Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie  

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

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

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  



nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

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

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Licytacja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  



Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy każda ze stron może żądać wprowadzenia 

zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych 

okoliczności: a)nastąpi zmiana planu zagospodarowania odpadów u 

Zamawiającego, b)z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie 

świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej 

ze stron rażącą stratą, c) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze 

wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (ustawy, 

rozporządzenia), bądź przepisów wewnętrznych obowiązujących Zamawiającego, 

d)wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w 

wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w 

przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, 

przekształcenie spółek).  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

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

dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

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

postępowaniu:  

Data: 28/09/2016, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

nie  

Wskazać powody:  

 

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

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  



> Język polski 

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

składania ofert)  

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  

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

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 


