ZADANIE DOFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

KIR.271.1.2018

Ciechocin, dnia 22.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI
W ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EURO NETTO
zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, art. 43a
ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017r., poz. 562 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017r.
poz. 106).
Na:
Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
W ramach projektu Gminy Ciechocin pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Gminy Ciechocin w zakresie: przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Elgiszewie
i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”.
Przedmiotowa operacja będzie realizowana w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
I. Zamawiający:
Gmina Ciechocin
Ciechocin 172
87-408 Ciechocin
tel. 566837781
REGON 871118572
NIP 5030023132
II. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego,
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto.
Zapytanie

ofertowe

wraz

z

załącznikami

zostało

zamieszczone

na

stronie

internetowej

www.portalogloszen.arimr.gov.pl., informacja o zapytaniu ofertowym została umieszczona na stronie
internetowej zamawiającego www.ciechocin.bip.net.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
w dniu 22.02.2018 r.
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III. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Budowa 7 kompletnych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków spełniającej wymogi
zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013 zgodnie projektem budowlanym oraz
przedmiarem robót . Oczyszczalnie zlokalizowane na działkach: Elgiszewo gmina Ciechocin działka nr 567 i Elgiszewo działki 573, Miliszewy gmina Ciechocin - działki nr 203/3 i 203/4,
Miliszewy gmina Ciechocin dz. nr 282/1, Nowa Wieś gmina Ciechocin działka nr 40/1, Rudaw
gmina Ciechocin - działka nr 131/2, Świętosław gmina Ciechocin - działka nr 476/2.
Kompletna oczyszczalnia ścieków musi spełniać wytyczne normy PN EN 12566-3+A2:2013 i być
znakowana znakiem CE, a oczyszczane ścieki odprowadzane z posesji muszą spełnić wymagania
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. 2014 poz. 1800) .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 11.

3.2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia będzie ustalone na podstawie oferty
cenowej w złotych polskich brutto, za realizację całości przedmiotu zamówienia.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
3.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność
za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.
3.8. Zamawiający informuje, że oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1)

jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2)

została złożona przez podmiot:
a)

niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta
wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
określonych w zapytaniu ofertowym lub

b)

powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w
art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z
2017r., poz. 562 z późn. zm.) Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się
wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub
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pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika;
pozostawaniu

w

związku

małżeńskim,

w

stosunku

pokrewieństwa

lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
3.9. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub
kapitałowo, jeżeli osoba powiązana nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie
wyboru przez Zamawiającego wykonawcy danego zadania.
3.10.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20.05.2018 roku
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
4.1.Warunki udziału w postępowaniu.
4.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień publicznych z uwagi na
spełnienie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579
z późn. zm.) oraz art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (Dz.U. z 2017r., poz. 562 z późn. zm.)
4.1.2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4.1.1 .lit.a),
jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 120 000 zł.
b) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3.2.1. lit.b);
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jeżeli udowodni, że wykonał ( zrealizował i zakończył) nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie łącznie co najmniej 30 szt.
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami
budowlanymi tj. minimum: kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
c) Wykonawca spełni warunek, o którym mowa w pkt. 4.1.1. lit. c) jeżeli wykaże, że nie
zachodzą wobec niego przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5
pkt 1,2,4 i 8 ustawy prawo zamówień publicznych oraz art. 43 a ust. 4 ustawy z dnia lutego
2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017r., poz. 562 z późn. zm.)
4.2. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę:
4.2.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
o którym mowa w pkt 3.2.1.1it.a) zapytania ofertowego Zamawiający żąda od Wykonawcy
dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego na kwotę: 120 000 zł.
4.2.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,
o którym mowa w pkt. 4.1.1. lit. b) zapytania ofertowego należy złożyć następujące
dokumenty:
a) oświadczenie wykonawcy dotyczące wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 9 )
b) oświadczenie wykonawcy o osobach uczestniczących w wykonaniu zamówienia (załącznik
nr 10)
4.2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt. 4.1.1. lit. c) należy złożyć
następujące dokumenty i oświadczenia:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia - na wezwanie Zamawiającego pod rygorem
wykluczenia z postępowania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2),
c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3),
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d) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej —(załącznik nr 4)- należy złożyć w terminie 3 dni od
zamieszczenia

przez

Zamawiającego

informacji

z

otwarcia

ofert

na

stronie

www.portalogloszen.arimr.gov.pl.,
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami:
5.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie na adres Gmina Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin lub e-mailem:
ciechocin@ciechocin.pl.
5.2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną. Osobą ze strony
Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Lidia Jankowska, tel.:
56/683 77 81, e-mail: lidia.jankowska@ciechocin.pl w godzinach pracy urzędu.
VI. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
VII. Wymagania dotyczące gwarancji:
7.1. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 48 miesięcy. Maksymalny
okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż
60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.
7.2. Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty.
7.3. Wykonawca udziela gwarancji jakości od daty odbioru końcowego na roboty budowlane oraz
zamontowane urządzenia jak również gwarancji od daty odbioru końcowego na jakość ścieków w
odpływie z oczyszczalni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 ze
zm.).
VIII.Termin związania ofertą: 30 dni
IX. Opis sposobu przygotowywania ofert:
Ofertę należy przygotować w języku polskim, pismem komputerowym lub nieścieralnym atramentem
i podpisać przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz złożyć ją w sposób
uniemożliwiający dekompletację oferty. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi
składający ofertę. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem
i zaadresować na adres: Gmina Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin z dopiskiem:
„„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Nie otwierać przed: 09.03.2018 r. godz. 10:10.”.
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
10.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 8 - sekretariat w terminie do dnia
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09.03.2018 r. do godziny 10:00
10.2. Otwarcie ofert nastąpi: 09.03.2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina
Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin
XI. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych. Cenę należy podać w kwocie netto, brutto
i wyszczególnić stawkę i wartość podatku VAT.
XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów:
12.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania,
jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone zapytaniem ofertowym.
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
12.2. Kryteria oceny ofert
12.2.1 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, przyznane punkty zostaną zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku.
12.2.2. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną ilość punktów
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych
kryteriów i ustalonej punktacji, tj. punktacja 0-100 (100%=100 pkt):.
12.2.3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria
oceny ofert przedstawione poniżej:
a) Kryterium A: Cena, waga - 80 % , max liczba punktów - 80 pkt., przyznane punkty zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
b) Kryterium B: Długość okresu gwarancji jakości, waga - 20 %, max liczba punktów - 20
pkt., przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
12.2.4. Dodatkowe postanowienia dot. Kryterium A: Cena.
1) Opis kryterium: Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana w oparciu o
zadeklarowaną w Formularzu ofertowym wykonawcy cenę ofertową brutto.
2) Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów w
niniejszym kryterium tj. 80.
3) Pozostali wykonawcy otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
najniższa cena brutto z ocenianych ofert
cena brutto oferty badanej

x 80 % x l00 = 1. uz. pkt.
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12.2.5. Dodatkowe postanowienia dot. Kryterium B: Długość okresu gwarancji jakości.
1) Opis kryterium: Liczba punktów w kryterium długość okresu gwarancji jakości zostanie
przyznana w oparciu o zadeklarowaną przez wykonawcę w Formularzu ofertowym długość
okresu gwarancji jakości.
2) Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji jakości w
przedziale od 48 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zadeklarowania przez wykonawcę
długości okresu gwarancji jakości krótszego niż 48 miesięcy, zamawiający ofertę odrzuci.
W przypadku, gdy wykonawca nie wskaże w ofercie długości okresu gwarancji jakości
zamawiający ofertę odrzuci.
3) Okres gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych miesiącach w przedziale od 48
miesięcy do 60 miesięcy.
4) Sposób przyznawania punktów:
a) wykonawca, który zadeklaruje najdłuższy okres gwarancji jakości otrzyma maksymalną
liczbę punktów w niniejszym kryterium, tj. 20, wykonawca może zaproponować długość
okresu gwarancji jakości dłuższą niż 60 miesięcy, jednak w tym przypadku zamawiający
przyjmie do obliczeń punktacji wartość 60 miesięcy.
b) pozostali wykonawcy otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
długość okresu gwarancji jakości oferty badanej

x 20 % x 100 = 1. uz. pkt.

długość okresu gwarancji jakości oferty najkorzystniejszej w tym kryterium
12.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom wypełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa oferty.
12.4. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
12.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
12.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
12.7 Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z warunkami udziału w
postępowaniu.
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12.8. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
tymi przepisami.
12.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za ważne.
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.
XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyn,
b) wyjaśnienia treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub
budzą wątpliwości,
c) uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,
d) poprawienia omyłek rachunkowych,
e) odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,
f) odrzucenia ofert niezgodnych z treścią zapytania ofertowego,
g) wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku
potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.
XV. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w pieniądzu.
15.3. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi być dostarczony do
Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy przed jej podpisaniem. Zabezpieczenie wnoszone
w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy „Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków””.
15.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej
15.5. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
15.6. Kwotę stanowiącą 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady.
15.7. Kwota, o której mowa w ust. 5. zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach
wzór umowy
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XVII. Lista załączników:
załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy,
załącznik nr 2 - oświadczenie o braku postaw do wykluczenia,
załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
załącznik nr 4 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
załącznik nr 5 - wzór umowy,
załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z beneficjentem,
załącznik nr 7- projekt budowlany
załącznik nr 8 - przedmiar,
załącznik nr 9 - oświadczenie wykonawcy dotyczące zdolności technicznej i zawodowej,
załącznik nr 10 - oświadczenie wykonawcy dotyczące zdolności technicznej i zawodowej,
załącznik nr 11 - opis przedmiotu zamówienia.

