GMINA LUZINO
Luzino, 07.06.2022 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5.S.W.2022
na Modernizację oczyszczalni ścieków w Luzinie
Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Luzino
Ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino
Procedura udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
sektorowych, o wartości mniejszej od progów unijnych, w procedurze pełnej.
2.2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/pn/ug_luzino/proceedings
Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącej oczyszczalni
ścieków .
W ujęciu ogólnym zakres robót objętych zamówieniem obejmuje:
• sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego;
•

sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę;

•

sporządzenie projektów wykonawczych;

•

wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym w/w projektami;

•

dostawę i montaż zaprojektowanego wyposażenia (instalacji technologicznych, maszyn urządzeń itp.);

•

dostawę i montaż systemu zasilania obiektowego w energię elektryczną, systemu pomiarów, sterowania i monitorowania stanów pracy zmodernizowanych i rozbudowanych obiektów,

•

przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu i próby eksploatacyjnej
oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni do użytkowania,

•

uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, jeśli pozwolenie takie będzie wymagane

W ramach przedsięwzięcia nie planuje się wzrostu ilości ścieków. Przepustowość hydrauliczna i ładunkowa
oczyszczalni pozostanie niezmieniona. Celem modernizacji obiektu jest poprawa funkcjonowania wybranych
obiektów instalacji w zakresie określonym w PFU. Zaproponowane rozwiązania techniczno-technologiczne
powinny poprawić funkcjonalność, bezawaryjność i skuteczność oczyszczania ścieków, zminimalizować negatywne oddziaływania oczyszczalni na środowisko naturalne oraz zoptymalizować koszty oczyszczania ścieków.

Planując zakres rozbudowy i przebudowy obiektu należy zrealizować następujące cele i założenia:
• przepustowość hydrauliczna i ładunkowa oczyszczalni ścieków nie zostanie zwiększona,
•

nie zmieni się technologia oczyszczania ścieków,

•

oczyszczalnia wyposażona zostanie w nową instalację do mechanicznego oczyszczania ścieków, która
zostanie zlokalizowana w nowym budynku technicznym,

•

zastosowanie urządzeń do obróbki wyseparowanych odpadów (piasku i skratek), które pozwolą
zmniejszyć ich objętość, a przez to zmniejszą koszty ich utylizacji. Dodatkowo w przypadku piasku
zakłada się jego obróbkę w stopniu umożliwiającym jego kwalifikację jako odpadu nie niebezpiecznego (zawartość frakcji organicznej < 3%)

•

istniejąca wiata odbioru osadu odwodnionego zostanie zamieniona na pomieszczenie techniczne odbioru osadu odwonionego,

•

istniejący piaskownik zostanie adaptowany na przepompownię pośrednią ścieków po wstępnym, mechanicznym ich oczyszczeniu,

•

wykonanie punktu przyjmowania ścieków dowożonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, poza terenem istniejącej oczyszczalni ścieków;

•

modernizacja komór osadu czynnego w zakresie:

•

modernizacja stacji dmuchaw polegająca na wymianie dmuchaw i rurociągów przesyłowych sprężonego powietrza,

•

modernizacja wylotu do odbiornika i rowu melioracyjnego, będącego odbiornikiem ścieków oczyszczonych,

•

wykonanie nowego systemu sterowania celem zoptymalizowania efektów i kosztów procesu oczyszczania ścieków,

•

stworzenie części socjalnej dla personelu obsługi oczyszczalni poprzez budowę nowego budynku socjalnego.

3.2. Szczegółowy opis zadania budowlanego, w którym podane zostało przeznaczenie ukończonych robót
budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i
funkcjonalne, zawarty został w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
3.3. Gmina Luzino, powiat wejherowski, województwo pomorskie, oczyszczalnia ścieków: ul. Polna 24,
działki nr 272/45; 272/46, obręb Luzino, punkt przyjmowania ścieków dowożonych: 211/13; 0211/14,
obręb Luzino.
3.4. Celem niniejszego zapytania jest realizacja inwestycji o określonych standardach jakościowych,
odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określonych w przedmiotowym
zapytaniu i funkcjonalności, a nie wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie materiałów
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− likwidacji wszystkich podnośników powietrznych,
− wykonania nowych systemów recyrkulacji zewnętrznej i wewnętrznej,
− wykonania nowych systemów odprowadzania osadu nadmiernego,
− wykonania nowych systemów mieszania,
− wymiany systemu napowietrzania,

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

lub urządzeń konkretnej marki lub producenta: - z tych względów Zamawiający dołożył należytej
staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów: - jeżeli, pomimo tego,
okaże się, że w jakimkolwiek miejscu zapytania ofertowego oraz w załącznikach do niego, w tym w PFU,
występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu
zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym
(niewiążących dla wykonawców): - z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim
wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią zapytania ofertowego i nie zostanie z tych
względów odrzucona.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy, jak i w okresie trwania gwarancji.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków
realizacji zamówienia.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie na swój koszt wszystkich powierzchni i wyposażenia,
które może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia prac.
Jeżeli wykonawca spowoduje jakiekolwiek szkody, usunie je na własny koszt lub w przypadku odmowy
usunięcia lub nieusunięcia w terminie 30 dni od wezwania Zamawiającego; Zamawiający kosztem
obciąży Wykonawcę.

Podstawa wykluczenia Wykonawcy
4.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022r., poz. 835), odpowiednio:
1) wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3.
4.2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r., poz. 835).
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2) których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

4.3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r., poz. 835), zamawiający
odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub
ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty
podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji
lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny
pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4.4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r., poz. 835), które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
4.5. Karę pieniężną, o której mowa w pkt. 4.4, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze
decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
Termin wykonania zamówienia
5.1. Termin wykonania zamówienia: do 36 miesięcy od momentu podpisania umowy.
Opis kryterium oceny ofert, wraz z podaniem wagi kryterium i sposobu oceny ofert
6.1 Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium, jak niżej:

Nr

NAZWA KRYTERIUM

1.

Cena

WAGA
(Wg)
100 %

SPOSÓB OCENY
obiektywny

a) KRYTERIUM – Cena - [waga 100%]
Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto, podanej przez Wykonawcę na Formularzu
Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania i obliczane według wzoru podanego
poniżej. Ilość punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku, wg zasad matematycznych,
tj. wartości równe lub wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 w dół.
Cn
P=

----------

x 100 pkt

x Wg (tj. 100 %)

gdzie:
P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
Cn - oznacza cenę całkowitą brutto oferty najtańszej
Cb - oznacza cenę całkowitą brutto badanej oferty
Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = 100 %
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Cb

Najtańsza oferowana cena, spośród ważnych ofert otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferowane ceny, spośród
ważnych ofert otrzymają odpowiednio mniej punktów, stosownie do obliczeń wynikających ze wzoru
powyżej.
6.2 Otrzymane punkty stanowić będą ocenę badanej oferty. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę,
która otrzyma największą ilość punktów.
6.3 Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
6.4 Ocena przeprowadzona będzie w skali punktowej 0-100 pkt.
6.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych przez nich ofert. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6.6 Jeżeli zostanie 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 2021 r. poz.
685, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej
ofercie ceny kwotę̨ podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć́ .
6.7 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w przedmiotowym
zapytaniu.
6.8 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji
zamówienia, albo umowa z tym Wykonawcą zostanie rozwiązana, Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
6.9 Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6.10
W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 6.9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.
6.11
Złożenie oferty nie stwarza po stronie Wykonawcy roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie
umowy.
Termin związania ofertą
7.1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest
dzień, w którym upływa termin składania ofert.
7.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą
określonego w niniejszym zapytaniu, 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.

1

t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić
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7.3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt. 7.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego1 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Sposób przygotowania oferty
8.1. Do oferty, złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/ug_luzino/proceedings , Wykonawca winien dołączyć pełnomocnictwo, w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy,
należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
8.2. Na ofertę składa się wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik
nr 2.
8.3. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w pkt 3.1.
8.4. Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznej ceny brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich oraz podania stawki VAT (%).
8.5. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
8.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacji firmy Wykonawcy, patrz pkt 8.1 ppkt 1 zapytania.
8.8. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w zapytaniu ofertowym obciążają wyłącznie
Wykonawcę.
Odrzucenie ofert/wybór oferty najkorzystniejszej/unieważnienie postępowania
9.1. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
9.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
9.3. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9.4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, w tym ofertach odrzuconych (jeżeli dotyczy), bądź o
unieważnieniu postępowania zostanie ogłoszona na stronie prowadzonego postępowania
https://www.platformazakupowa.pl/pn/ug_luzino/proceedings
Informacja o sposobie porozumiewania.
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Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest: Pani Bożena Krausa - mail:
oczyszczalnia@luzino.pl

Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
11.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.06.2022 roku do godz. 12.00, za pośrednictwem Platformy
Zakupowej, pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/ug_luzino/proceedings
11.2. Oferty złożone po terminie składania ofert oraz inną drogą niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej
nie będą uwzględniane.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2022r, o godz. 13.00.
11.4. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
12.1. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
12.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu:
1) informację o osobach, wskazanych przez Wykonawcę do kierowania pracami, o których mowa w § 4
ust. 1 projektowanych postanowieniach umowy, wraz z decyzjami nadającymi wymagane uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalności i zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Budownictwa tj., gdzie:
a) min. 1 osoba posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
b) min. 1 osoba posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru
ich oferty jako najkorzystniejszej) kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
3) oświadczenie, w którym jest wskazanie przez Wykonawcę część zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców, o ile są już znane (jeżeli dotyczy).
4) kosztorysu ofertowego,
5) harmonogram rzeczowo – finansowy.
12.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

13.1. Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na oświadczenie zawarte w formularzu oferty, w którym
oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami umowy i w przypadku wybrania jego oferty jest gotów
do podpisania umowy na podanych przez Zamawiającego warunkach.
13.2. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
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Istotne postanowienia umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia,
najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
14.2. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja musi być
gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego, oraz
winna zawierać, co najmniej następujące elementy:
1) nazwę Wykonawcy, (uwaga: jeśli zostaną wybrani wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) termin ważności gwarancji,
3) wskazanie, iż sądem właściwym do rozpoznawania sporów, z tytułu gwarancji, jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego, a prawem właściwym dla gwarancji jest prawo
polskie,
4) z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że
bank/ubezpieczyciel/poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie do 30
dni, od pisemnego żądania, kwotę zabezpieczenia na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania, czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione, czy nie.
Zamawiający, między innymi, nie wyraża zgody, aby w zabezpieczeniu przedstawionym w formie
gwarancji/poręczenia był zapis typu: „Żądanie wypłaty powinno być doręczone, pod rygorem
nieważności, za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji, który
potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania
zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji (…)”.
14.3. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność
gwaranta (poręczyciela), z tytułu gwarancji (poręczenia), jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek
zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta została sporządzona na podstawie
umowy lub jakichkolwiek dokumentów umownych i nie została zaakceptowana przez gwaranta
(poręczyciela).
14.4. Pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Wymagania dotyczące wadium
15.1. Wykonawca, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości:
5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset zł i 00/100), i utrzymać je nieprzerwanie do dnia upływu
terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.
2 ustawy Pzp.

1)
2)
3)
4)

pieniądzu;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
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15.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz.
310, 836 i 1572).
15.3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego:
81 8349 0002 0012 8818 2000 0090 z dopiskiem: „WADIUM – nr postępowania 5.S.W.2022”.
15.4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina).
15.5. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:
a) oryginał gwarancji bankowej lub poręczenia, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę,
albo
b) oryginał gwarancji ubezpieczeniowej, w postaci elektronicznej.
Uwaga!
Cyfrowe odwzorowanie (kopia elektroniczna dokumentu zapisanego w postaci papierowej, np. skan,
fotokopia) nie stanowi oryginału gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
15.6. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za
wniesione prawidłowo.
15.7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia
jednej z okoliczności:
1)
2)
3)

upływu terminu związania ofertą;
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

15.8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca
wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność
unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
15.9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 15.8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.

15.11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi
lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
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15.10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

15.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie
gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach, jak niżej:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności,
innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
15.13. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, po
wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający odrzuci ofertę.
Pozostałe informacje
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Integralną część niniejszego zapytania - stanowią następujące dokumenty:
Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowne

