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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej w skrócie SWZ 

 

ROZDZIAŁ I - NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Gmina Jarocin 

Jarocin 159 

37-405 Jarocin  

województwo podkarpackie 

NIP 602 00 18 288 , REGON 830409399 

tel. (0 15) 871-31-41; fax (0 15) 871-31-38   

strona internetowa: www.jarocin.bip.gmina.pl.  

e-mail: poczta@gminajarocin.pl  

       adres strony internetowej prowadzonego postępowania:    

http://jarocin.bip.gmina.pl/index.php?id=200  

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /8651556547/skrytka  znajdująca się na 

platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 

  
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której będą udostępniane 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane z postępowaniem http://jarocin.bip.gmina.pl/index.php?id=200  

 
ROZDZIAŁ II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na 

podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą „Pzp”, oraz zgodnie  

z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej „SWZ”.  

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Pzp oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r. poz. 1740, z późn. 
zm.). 

 

ROZDZIAŁ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest:  

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu 

gminy Jarocin” 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i transport odpadów komunalnych  z terenu 

Gminy Jarocin. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości zamieszkałych                 

z  terenu Gminy Jarocin oraz z PSZOK, w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany odbierać odpady również z nowych nieruchomości, które 

powstaną w okresie trwania umowy. 

 

2. Odpady będą odbierane z terenu gminy Jarocin, liczącej na dzień 19.11.2021r. ok. 5480 

zameldowanych mieszkańców, na terenie 10 sołectw: Jarocin, Majdan Golczański, Golce, 

Mostki, Domostawa, Szwedy, Katy, Kutyły, Zdziary, Szyperki.. Liczba złożonych 

http://www.jarocin.bip.gmina.pl/
mailto:poczta@gminajarocin.pl
http://jarocin.bip.gmina.pl/index.php?id=200
https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://jarocin.bip.gmina.pl/index.php?id=200


deklaracji (gospodarstw) na dzień 19.11.2021 r. to: 1262 . Liczba osób objętych systemem 

gospodarowania odpadami według złożonych deklaracji: 3697.  

3.  Zakres zamówienia obejmuje odbiór i transport: 

 

Rodzaje i ilości odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz 

z PSZOK-u na terenie Gminy Jarocin w 2019, 2020 oraz od 1 stycznia do 31 

października 2021 r. roku. 

 

(informacja sporządzona na bazie sprawozdań oraz innych dokumentów  przekazanych przez 

przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na terenie gminy Jarocin) 

 

 

 

 

 

 

Kod 

odpadu 

 

 

 

Rodzaj odpadu 

 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] w 

2019r. 

 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg]  

w 2020 r. 

 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] od 

stycznia do 

października 

2021 r. 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

237,51 258,28 236,28 

16 01 03 Zużyte opony 8,22 10,36 13,40 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

1,82 - - 

17 01 03 Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

0,10 - - 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne 

niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

- 0,86 0,44 

20 01 01 Papier i tektura 8,76 11,21 7,89 

20 01 02 Szkło 89,99 104,34 82,53 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 

01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

- 4,00 7,14 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 

01 23 i 20 01 35 

6,04 4,34 2,46 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 

73,42 89,75 76,46 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 32,88 45,04 55,62 

                                                                                                              

                                                                                                           

SUMA 

 

 

458,74 

 

528,18 

 

482,22 

 



UWAGA:  

Podane wyżej ilości odpadów należy traktować, jako orientacyjne. Ilość wytworzonych 

na terenie gminy Jarocin odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ilości mogą 

ulegać zmianie. Wykonawca jest obowiązany przy sporządzeniu oferty na własne ryzyko 

do oszacowania ilości odbieranych odpadów komunalnych z uwzględnieniem zmian, 

które mogą się pojawić w trakcie obowiązywania umowy. 

 

4. Worki do gromadzenia odpadów komunalnych posiadać będą następujące kolory oraz 

oznaczenia : 

1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 

z tektury - worek niebieski; 

2) odpady ze szkła ( białe i kolorowe), w tym odpady opakowaniowe ze szkła – worek 

zielony; 

3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 

odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

– worek żółty; 

4) bioodpady– worek brązowy; 

5) odpady komunalne zmieszane –worek czarny; 

 

Wymagana częstotliwość wywozu odpadów z nieruchomości zamieszkałych: 

 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady 

komunalne –1 raz na dwa tygodnie od kwietnia do października oraz 1 raz w miesiącu od 

listopada do marca wg harmonogramu,  

2)    papier i tektura, opakowania z papieru i tektury -1 raz w miesiącu wg harmonogramu, 

3)    szkło, opakowania ze szkła -1 raz w miesiącu wg harmonogramu, 

4)  metale, opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,   

opakowania wielomateriałowe -1 raz w miesiącu wg harmonogramu, 

5)   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -1 raz w roku. Termin zbiórki musi być zawarty  

w harmonogramie odbioru odpadów, 

6)   odpady wielkogabarytowe i zużyte opony -1 raz w roku. Termin zbiórki musi być zawarty  

w harmonogramie odbioru odpadów, 

Uwaga; Częstotliwość odbioru  odpadów niesegregowanych oraz bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne może ulec zmianie ( 1 raz w miesiącu). 

5. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia punktu PSZOK w pojemniki na wszystkie 

dostarczane przez mieszkańców selektywnie zebrane i dostarczone odpady wymienione  

w pkt. 6, których wielkość  i typ będzie dostosowane do ilości przyjmowanych odpadów. 

 

6. Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wykonawca ma obowiązek 

odbierać następujące frakcje odpadów: 

 papier i tektura, opakowania z papieru i tektury; 

 tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych; 

 szkło, opakowania ze szkła; 

 metale, opakowania z metali; 

 odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

 bioodpady; 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

 przeterminowane leki i chemikalia; 

 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i 

strzykawek; 

 odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych; 

 zużyte baterie i akumulatory; 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  



 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;  

 zużyte opony  

 odzież i tekstylia; 

 popiół z palenisk domowych. 

 

7. Odebranie odpadów będzie następowało w zależności od zapełnienia pojemników po 

zgłoszeniu (tel., e-mail lub fax) potrzeby odbioru przez Zamawiającego. Odbiór do pięciu 

dni od zgłoszenia. 

 

Wykonawca nie może w trakcie odbioru i transportu mieszać odpadów gromadzonych 

selektywnie  z odpadami zmieszanymi.   

 

8. Worki na odpady segregowane i zmieszane z folii polietylenowej o grubości min.0,06mm 

i pojemności 120 l, dostarczy właścicielom nieruchomości Wykonawca jeszcze przed 

rozpoczęciem odbioru i transportu odpadów komunalnych w ilości koniecznej do zebrania 

segregowanych odpadów. Szczegółowy wykaz zawierający dane nieruchomości 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy. Worki do selektywnej zbiorki 

powinny być odpowiednio opisane. Odbierając odpady segregowane wykonawca 

zobowiązany jest pozostawić właścicielowi taką ilość worków danego koloru jaką zabrał 

(„WOREK ZA WOREK”).  

9. Zebrane odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Sigiełki, 

zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym  Gminy Krzeszów i Gminy Jarocin z dnia 24 

listopada 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów przez Gminę Jarocin 

realizacji zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych. 

10. Ważenie, stanowiące wskazanie ilości odpadów do rozliczeń, będzie miało miejsce na 

wadze zlokalizowanej na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w miejscowości Sigiełki. 

11. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przechowywania wszystkich kart przekazania i kwitów 

wagowych, tj. dokumentów potwierdzających przeprowadzenie ważenia przez cały okres 

trwania umowy i niezwłocznego (w terminie do 3 dni roboczych) ich udostępnienia na 

żądanie Zamawiającego. 

12. W przypadku awarii instalacji wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający wskaże 

instalację zastępczą zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Podkarpackiego, do której Wykonawca będzie miał obowiązek zawieźć 

odpady. 

13. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową zbiórkę i transport 

odebranych odpadów zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to 

m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-

prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu 

przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów Komunalnych. 

14. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników 

wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego 

należy do Wykonawcy. 

15. W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia 

odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia.  

16. Zbiórka odpadów powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi w szczególności: 

1) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm). 

2) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). 

3) Uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr XIII.106.2020 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 



odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

4) Uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr XIII.102.2020 z dnia 7 lutego 2020 r.  w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin. 

5) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 

104, poz. 868). 

6) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 

z 2017r. poz. 2412) 

7) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122) 

8) Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 i uchwały Nr 

XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie 

wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. 

Woj. Podkarpackiego z 2017r. poz. 222 z późn. zm.).  

17.  Odbiór odpadów segregowanych może być realizowany jednym wyspecjalizowanym 

pojazdem nie dokonując mieszania frakcji odpadów selektywnie zebranych                      

w poszczególnych kolorach worków. 

18. Odbiór i transport odpadów winien odbywać się w dniu zbiórki odpadów w godzinach 

przyjmowania odpadów przez RIPOK w Sigiełkach. 

19. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie 

jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie 

każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać  

w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez 

właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach 

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi 

wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących 

odbierania odpadów komunalnych. 

21.  Wykonawca w okresie  I kwartału 2021r. Przeprowadzi na terenie gminy kampanię 

edukacyjną polegającą na przygotowaniu i rozprowadzeniu wśród mieszkańców, ulotek 

informacyjnych o sposobie prawidłowego Segregowania odpadów. 

22. Wykonawca przeprowadzi po jednym szkoleniu w trakcie obowiązywania umowy                           

w następujących placówkach oświatowych: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jarocinie, 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Domostawie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Golcach, 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach. 

Zagadnienia szkoleń: 

- promowanie powtórnego wykorzystania surowców wtórnych, 

- uświadomienie dzieciom i młodzieży problemu dzikich wysypisk, 

- selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych. 

Harmonogram szkoleń należy wcześniej uzgodnić z dyrektorami placówek. 

Potwierdzeniem zrealizowanych szkoleń będzie oświadczenie dyrektora placówki 

oświatowej. Oświadczenia należy dołączyć do faktury dotyczącej miesiąca, w którym 

zostały przeprowadzone. 

23.  Do  obowiązków Wykonawcy  należy  kontrolowanie  właścicieli  nieruchomości pod  

kątem wypełniania  obowiązku  w  zakresie  selektywnego  zbierania  odpadów  

komunalnych,  a  także zdeklarowanego posiadania kompostownika co wiąże się z 

zakazem wystawiania bioodpadów w czasie zbiórki oraz niezwłoczne informowanie 

Zamawiającego o przypadkach niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości  ww.  

obowiązków.  Do  informacji  Wykonawca  zobowiązany  będzie  załączyć dokumentację  

(np.  oświadczenie,  protokół  lub  notatkę  służbową  oraz  dokumentację  fotograficzną) 



umożliwiającą identyfikację nieruchomości. Z dokumentacji musi jednoznacznie 

wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości i w jakim dniu doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku segregacji przez właściciela 

nieruchomości, Wykonawca odbierający odpady ma obowiązek odebrać je jako odpady 

zmieszane.   

24. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji 

przedmiotu zamówienia, tj.: 

a. Karty przekazania odpadów do RIPOK w Sigiełkach, sporządzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

b. sprawozdanie zgodne z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

c. Wykonawca będzie dostarczał zamawiającemu informację o ilości zebranych 

odpadów i ilości przekazanych worków do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w terminie do 20 dnia miesiąca po miesiącu w którym nastąpił odbiór, 

25.  Ponadto pojazdy powinny być wyposażone w system monitoringu  bazującego  na  

systemie  pozycjonowania  satelitarnego  umożliwiający  trwałe zapisywanie,  

przechowywanie  i  odczytywanie  danych  o  położeniu  pojazdu  i  miejscach postojów 

oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający 

weryfikację tych danych. Pojazdy powinny spełniać warunki określone w  

rozporządzeniu Ministra  Środowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  

szczegółowych  wymagań  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz.  122). Wykonawca  będzie  zobowiązany  

zainstalować  na  wskazanym  mu  stanowisku komputerowym,   będącym   własnością   

Zamawiającego   legalne   oprogramowanie umożliwiające  bieżącą  kontrolę  pracy  

sprzętu  wykorzystywanego  przez  Wykonawcę  w terminie 14 dni od podpisania 

umowy. 

26. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu będą musiały obejmować 

całość zamówienia.   
27. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę we własnym przedsiębiorstwie osób wykonujących następujące czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.): roboty wyburzeniowe, 

rozbiórkowe, roboty ziemne, montażowe i wykończeniowe, roboty instalacyjne: sanitarne 
i elektryczne 

28. Zatrudnienie, o którym mowa w ust.30 powinno trwać przez okres niezbędny do  
 wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 

 zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to 
 miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust.12.  

29. Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników stosownie do ust.30,Wykonawca 
nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy  
z podwykonawcą przedłoży Zamawiającemu :  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub  
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, lub  
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy  
o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

30. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których 

mowa w ust. 30 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W 
tym celu Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego,  

w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiązuje się:  
a) przedłożyć aktualne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust.7,  



b) udzielić wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia 
wymogu, o którym mowa w ust.5 niniejszej umowy  

31. Zamawiający może żądać od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjaśnień co do 
sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust.30.  

32. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę dokumentów, o których mowa  
w ust.32 lub 33 lub nie udzielenie wyjaśnień o których mowa w ust.33, w terminie 
tam wskazanym, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary 
umownej w wysokości określonej niniejszej umowie. 

33. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust.32 - 34, 
pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w terminie 30 dni od 

upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do wykonania 
obowiązku określonego w ust.32 -34. 

34. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę o 
pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust.30, Wykonawca każdorazowo 
przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty o których mowa w ust.32 dotyczące 
nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia wykonywania przez 
tę osobę czynności o których mowa w ust.30. 

35. Zamawiający informuje, że nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji 
lokalnej. 

36. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o 
których mowa w art.96 ust.2 pkt 2 Pzp 

37. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział 
taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami 

wykonania zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem 
względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia. 

38. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 

90500000-2 –usługi związane z odpadami komunalnymi 

90511000-2 –usługi wywozu odpadów 

90511300-5 –usługi zbierania śmieci 

90512000-9 –usługi transportu odpadów 

90513100-7 –usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

90533000-2 –usługi gospodarki odpadami 
 

ROZDZIAŁ IV - PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – nie dotyczy. 
 

ROZDZIAŁ V - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany:– w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 
 

ROZDZIAŁ VI - OPIS WARUNKÓW PODMIOTOWYCH UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone 
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 

 
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 



Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie  
z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797z późn. zm.) 
obejmujące teren Gminy Jarocin;  
b) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wymaganego na podstawie 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. z 2020poz. 797z późn. zm.), lub jest 
wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2020r. poz. 797z późn. zm.). 
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie. 
4) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż: 

a) posiada odpowiedni potencjał techniczny, tj. dysponuje co najmniej 4 pojazdami 
dostosowanymi do odbioru i transportu odpadów, w tym:  

 dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych,  

 dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych, sporządzony wg. załącznika nr 6 do SWZ 

 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

 
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 
Załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. 

 
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
 
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust.4 potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby. 

 

ROZDZIAŁ VII - PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW. 
 



1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.108 ustawy Pzp, tj. 
Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.258 Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art.189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art.228-230a, art.250a Kodeksu karnego lub w art.46 lub art.48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art.299 Kodeksu karnego, 
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 §20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.9 

ust.2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art.296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art.286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.270-277d Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art.9 ust.1 i 3 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 
przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art.85 ust.1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 
należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Stosownie do treści art.109 ust.1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania 

Wykonawcę: 
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 



art.108 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że wykonawca przed upływem terminu składania 
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności; 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 

3. W przypadkach, o których mowa w ust.2 pkt 1–2, zamawiający może nie wykluczać 
     wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w 

szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest 

niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust.2 
pkt 2, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art.111 Pzp. 
 

ROZDZIAŁ VIII – INFORMACJA O OŚWIADCZENIU WSTĘPNYM  

I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą: 
 
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust.1 
oraz art.109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie 
wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 

do SWZ 

2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi 
dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie  
z wymogami Zamawiającego określonymi w Rozdziale VI SWZ, według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ 

3) Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału  
w postępowaniu przedstawia wraz ze swoim oświadczeniem, o którym mowa w punkcie  
1) i 2) także Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – podpisane odrębnie przez 
podmiot udostępniający zasoby – Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ. 

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1) i 2) składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie.– Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do 

SWZ 
2. Jeżeli, w toku postępowania, wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 

środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych: 
 
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

 

Brak podstaw wykluczenia: 
 



1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ; 

 
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem podatków z opłacaniem podatków lub opłat wraz  
z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed 
terminem składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 
należności; 

 
3) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej placówki terenowej Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega  
z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zgodnie z art.109 ust.1 pkt 
1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz  
z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał 
płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności 

 
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

 

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

 
5) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779z 
późn. zm.) obejmujące teren Gminy Jarocin;  

6) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wymaganego na 
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. z 2021 poz. 779 z późn. zm.), 
lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797z późn. zm.). 

7) Wykaz specjalistycznych środków technicznych umożliwiających odbiór odpadów 

(załącznik nr 6 do SWZ): 
 
5. Jeżeli   wykonawca   ma   siedzibę   lub   miejsce   zamieszkania   poza   granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w ust.4 pkt 2, 
zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o którym mowa w ust.4 
pkt 3, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust.4 pkt 4 – 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 



1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej  
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

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 powyżej, 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 pod przysięgą, lub jeżeli  
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka nie ma przepisów  

o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 
Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem. 
6. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 

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, 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń  

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają  
w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania  
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie. 

 

Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/konsorcja)  
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 
 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust.1 SWZ, składa każdy  
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, o którym mowa w art.117 ust.4 ustawy Pzp z którego wynika, jaki 
zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy.- Załącznik nr 8 

do SWZ. 
 

4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. 



 

          Podwykonawstwo: 
1) Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcy 

                    (podwykonawcom). 

2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
3) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu znane 
na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

4) Zamawiający będzie badał, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w 

art.108 i art.109 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia, będzie zobowiązany na żądanie Zamawiającego do 

złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ IX - INFORMACJA O SPOSOBIE

 POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE 

OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
1. Informacje   ogólne   dotyczące   sposobu   porozumiewania   się   Zamawiającego   
 z Wykonawcami: 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal  oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż 
oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu. 

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
formularza do komunikacji. 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
oraz Regulaminie ePUAP. 

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 
2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 

r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). to 
jest: 

a) Dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta składane są w oryginale w formie 
elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal


b) Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art.125 ust.1 ustawy 
Pzp, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, nie zostały sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię 
posiadanego dokumentu lub oświadczenia, opatrując je kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, co jest równoznaczne  
z poświadczeniem ich za zgodność z oryginałem; 

c) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w 
art.118 ust.1, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem 

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem; 
d) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane (*.zip), 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii 
poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim 
o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

7) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako Załącznik nr 9 

do SWZ. Zamawiający informuje, iż ID postępowania dla niniejszego postępowania  
o udzielenie zamówienia jest dostępny na liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ 
9) 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 SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

10) Wyjaśnienia treści SWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach 
      i w trybie art.284 ustawy Pzp. 
 
2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego 
złożenia oferty w niniejszym postępowaniu: 
 
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Zamawiający zastrzega, że chwilą złożenia oferty jest czas na serwerze obsługującym 

miniPortal, który zapisuje wysyłane na niego dane z dokładnością co do setnej części 
sekundy. Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w innej formie elektronicznej będzie 
skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art.226 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. 

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej 
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej  
w formacie danych *.doc, *docx, *pdf i , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został  
w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

3) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie 
wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 



4) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany  
i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

 
5) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert wskazanego w Rozdziale XIII pkt 1 

niniejszej SWZ nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 
3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego 

złożenia zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym postępowaniu (nie 
dotyczy składania ofert i wniosków wskazanych w ust.2 niniejszego Rozdziału SWZ): 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane 
w ust.2 niniejszego Rozdziału SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa 
się elektronicznie: 

a) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania),lub 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: dkutyla@gminajarocin.pl   
 
4. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest: 
1) w zakresie przedmiotu zamówienia: Marek Świeca 15 8713141 e-mail 
mswieca@gminajarocin.pl  , 
2) w zakresie formalno – prawnym: Daria Kutyła 15 8713141 e-mail 

dkutyla@gminajarocin.pl  
 
ROZDZIAŁ X - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM .  
1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące 

pięćset złotych00/100). 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone  

w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu: 
płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy  

     w Tarnobrzegu O/Nisko: 55 9434 1025 2006 1691 5102 0009  z dopiskiem „Wadium – nr 
postępowania IŚM.271.7.2021 – ………………….(a potwierdzenie wpłaty należy 
załączyć do oferty). 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin 
uznania rachunku Zamawiającego. 

b) gwarancjach bankowych; 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 
3.  Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał 

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe 
wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 
przez Wykonawcę określone w ustawie Prawo zamówień publicznych;  

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 
wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 
związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 
składania ofert);  
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5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 
postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Jarocin, 37-405 Jarocin 159 
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

ustawy Prawo zamówień publicznych), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub 
gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby  
z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

8) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy 
lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży 
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych zostanie odrzucona. 
9)  Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 

ROZDZIAŁ XI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 

04.01.2022 r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust.2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 
 

ROZDZIAŁ XII - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu 

zamówienia w formie w elektronicznej tj. opatrzonej elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.58 ustawy 
Pzp. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Wymaga się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

4. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty 
winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii. Wraz z pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający 
możliwość udzielania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym 
Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Pełnomocnictwo do złożenia 
oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w 
formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym) lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność 
notarialnie. 

5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona 
przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści 
formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać wypełniony  
i podpisany formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ wraz z co najmniej następującymi 

załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią): 
 

1) oświadczenie  Wykonawcy  o  niepodleganiu  wykluczeniu  z  postępowania  – 



Załącznik nr 2 do SWZ 
2) oświadczenie  Wykonawcy  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  -

Załącznik nr 3 do SWZ 
3) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, o ile oferta będzie 
podpisana przez pełnomocnika. 

6. Oferta musi być napisana w języku polskim. 
7. Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym 

Uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnic przedsiębiorstwa,  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać 
w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych 
dokumentów i wykazanie iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 

Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie  
z oświadczeniem, o którym mowa powyżej na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. w art.222 ust.5 ustawy Pzp. 

8. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie 
ponumerowane. 

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 

ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 06.12.2021r. godziny 10:00 na zasadach 

opisanych w Rozdziale IX ust. 2-3 SWZ. 
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2021r. o godzinie 12:00 za pomocą aplikacji 

deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 
4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem 

wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych 
narzędzi do przekazu wideo on- line. 

 
 

ROZDZIAŁ XIV - SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 
1. Cena oferty brutto zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o podane w SWZ dane 

dotyczące odpadów komunalnych , cena zostanie podana w  Formularzu  ofertowym  – 
Załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca w formularzu ofertowym jest zobowiązany 
przedstawić wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia oraz cenę jednostkową za 1 

Mg. Ceny pozostają niezmienne w okresie trwania umowy określonymi w projekcie 
umowy – Załącznik nr 7 do SWZ. 



2. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę ogólna szacunkowa wartość brutto wykonania 
całości przedmiotu zamówienia.  

3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 
określonym w niniejszej SWZ. Wykonawca umieszcza uzyskane wartości (netto, brutto, 
podatek VAT) w formularzu ofertowym..  

4. Skutki finansowe braku należytej staranności Wykonawcy składającego ofertę względem 
błędów w przypadku nie poinformowania o nich Zamawiającego na etapie do terminu 
składania ofert. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo 
szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. 

5. Podane wartości w niniejszej SWZ są wyłącznie wartościami  pomocniczymi, zarówno 
pod względem ilościowym jak i rodzajowym – mogą być i powinny być korygowane przez 

Wykonawcę w taki sposób aby spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego określone 
niniejszą SWZ względem rodzaju i jakości użytych sprzętu, zakresu prac  
i ryzyka wynagrodzenia. 

6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

 

Uwaga! Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według 

zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po 

przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po 

przecinku nie ulegnie zmianie. 
7. W cenie ofertowej przedkładanej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki  

i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia 
postępowania. 

8. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością 
zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów  
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust.1, wykonawca 
ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 
bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie. 

 

ROZDZIAŁ XV - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę. 
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych ofert. 
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, Zamawiający 

kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą: 
1) Kryterium: Cena - waga 60% 
2) Kryterium: Termin płatności – waga 40% 
 
Kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

1.  Cena:  
  Liczba  punktów  =  (najniższa  cena  spośród  wszystkich  ofert/cena  podana 
  w ofercie) * 100 * 60% 



 
2.  Termin płatności:  

  Liczba punktów = (termin płatności oferty badanej/najdłuższy termin podany spośród 
wszystkich ofert) *100 *40% 

 
Wykonawcy oferują termin płatności w dniach. 

Termin płatności należy podać w pełnych dniach: nie krócej niż 14 dni i nie dłużej niż  

30 dni 

 
4. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

5. Po dokonaniu oceny oferty, punkty zostaną zsumowane. Tak uzyskana ocena za kryteria 
stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

6. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbą punktów uznana zostanie za 
najkorzystniejszą. 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

8. Stosownie do art.253 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

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

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. Podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne. 

9. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust.8 stronie 
internetowej prowadzonego postępowania: http://jarocin.bip.gmina.pl/index.php?id=200   

 

ROZDZIAŁ XVI - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien złożyć: 

a) kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące 
wspólnie (tj. konsorcjum); 
b) wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich 
udział w realizacji zamówienia. 
2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

ROZDZIAŁ XVII - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

ROZDZIAŁ XVIII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 7 do SWZ 

http://jarocin.bip.gmina.pl/index.php?id=200


2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy  
w przypadkach i na warunkach określonych w projekcie umowy 
 

ROZDZIAŁ XIX - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodna z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 
3. Odwołanie wnosi się ̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

 w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
    Odwoławczej, o którym mowa w art.519 ust.1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 
Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XX - POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art.94 Pzp. 
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.214 

ust.1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 
5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich 

(PLN). 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej 
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
9. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych 
 

ROZDZIAŁ XXI - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - 

DOTYCZY WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ. 

 
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) dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jarocin 
37-405 Jarocin 159 jest Wójt Gminy Jarocin. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Jarocin,  
z którym może się Pani/Pan kontaktować w zakresie przetwarzania danych osobowych pod 
adresem email: inspektordanych@gminajarocin.pl  lub listownie na adres Urzędu Gminy 
Jarocin. 
3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Jarocin - przetwarza Pani/Pana 

dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na 
podstawie udzielonej zgody. 



4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie: Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
5. 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. 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 
7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będą: 
1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje cały czas 
trwania umowy) - zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp; 

2) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone 
– w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana 
– w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
4) w  przypadku  postępowań  finansowanych  ze  środków  unijnych  przez  czas  trwania 
projektu; 
8.Posiada Pani/Pan prawo 
a) dostępu do treści swoich danych (art.15 RODO), 
b) prawo ich sprostowania (art.16 RODO), 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy 
RODO, 

9. 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 których 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. 
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  
w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp. 
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (stosowanie do art.22 
RODO) w tym również w formie profilowania. 
 

ROZDZIAŁ XXII - ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 
1. Formularz oferty 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby; 
5. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej; 
6. Wykaz sprzętu 
7. Projekt umowy; 
8. Oświadczenie wykonawców wspólnie uczestniczących 
9. Identyfikator postępowania na miniPortalu 
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