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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333717-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Goniądz: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2013/S 194-333717
Gmina Goniądz, pl. 11 Listopada 38, Osoba do kontaktów: Grzegorz Dudkiewicz, Goniądz19-110,
POLSKA. Tel.: +48 857380043. Faks: +48 857380307. E-mail: kancelaria.um@goniadz.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 26.9.2013, 2013/S 187-322345)

Przedmiot zamówienia:
CPV:09331100, 45321000, 45330000, 45300000, 45331000
Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
Izolacja cieplna
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty instalacyjne w budynkach
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody
użytkowej w 179 budynkach mieszkalnych oraz 3 budynkach użyteczności publicznej, położonych na terenie Gminy
Goniądz wraz z wpięciem ich do istniejących na poszczególnych obiektach instalacji podgrzewu ciepłej wody użytkowej
wraz z ich rozruchem technologicznym i instruktarzem docelowych użytkowników w zakresie obsługi-eksploatacji,
korzystania z dostarczonego i zamontowanego układu oraz warunków gwarancyjnych.
Przedmiot zamówienia wg kodów klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV :
- 09331100-9 – Kolektory słoneczne do produkcji ciepła,
- 45321000-3 – Izolacja cieplna,
- 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
- 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach,
- 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
oraz załącznik nr 11 do SIWZ - dokumentacja techniczna (projekty techniczne instalacji solarnej, zestawienia armatury i
urządzeń, schematy technologiczne instalacji solarnej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót)
Wykonanie zamówienia musi być zgodne z przepisami obowiązującego prawa: w szczególności z ustawą – Prawo
budowlane, ustawą - Kodeks cywilny, ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i
higieny pracy, zgodne z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, jakością i organizacją pracy.
W trakcie realizacji prac należy stosować wyłącznie nowe materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm zaświadczenie producenta potwierdzające
ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych oraz
ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia.
Zestawienie dostaw kompletnych zestawów kolektorów słonecznych wraz z montażem do realizacji na terenie gminy
Goniądz:
Liczba budynków mieszkalnych: 179 szt.
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Liczba projektowanych domów z następującym zestawem:
a) zestaw ze zbiornikiem 300 litrów i kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 4,05 m2 w innych
miejscach SIWZ określany jako zestaw A - 34 domy,
b) zestaw ze zbiornikiem 400 litrów kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 5,07 m2 w innych
miejscach SIWZ określany jako zestaw B - 109 domów,
c) zestaw ze zbiornikiem 500 litrów i kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 6,08 m2 w innych
miejscach SIWZ określany jako zestaw C - 36 domów,
Budynki użyteczności publicznej w Gminie Goniądz
1. G.O.K. w Goniądzu
1 zestaw z kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 4,05 m2, zbiornik 300 litrów w innych
miejscach SIWZ określany jako zestaw D
2. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Goniądzu
2 zestawy z kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 6,08m2, zbiornik 500 litrów w innych
miejscach SIWZ określany jako zestaw E
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny- Internat w Goniądzu ul. Różana
1 zestaw z kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 18,25 m2, zbiornik 1500 litrów w innych
miejscach SIWZ określany jako zestaw F
Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 11 do SIWZ)
oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ). W skład zestawu solarnego wchodzą między
innymi: kolektory słoneczne próżniowe, uchwyty i konstrukcje mocujące, zestaw przyłączeniowy, grupa pompowa,
automatyka sterująca, zasobnik cwu dwuwężownicowy, naczynia wzbiorcze przeponowe, niezbędne zawory, orurowanie i
oprzyrządowanie, płyn solarny.
Montaż zestawu obejmuje dostawę oraz montaż kompletnej instalacji solarnej, podłączenie instalacji, prace w budynkach
niezbędne do wykonania zadania (np. przebijanie otworów w stropach i ścianach), adaptacja istniejących instalacji
na potrzeby instalacji solarnej, w tym demontaż istniejących zasobników cwu, napełnienie i odpowietrzenie instalacji,
wykonanie prób szczelności, regulacja przepływu, dobór opcji sterowania, przeszkolenie przedstawicieli właścicieli
nieruchomości z zakresu obsługi i eksploatacji zestawów solarnych.
Wymagane okresy gwarancyjne na urządzenia wchodzące w skład instalacji słonecznej:
- kolektory słoneczne - min. 10 lat
- podgrzewacze – min. 6 lat
- pozostałe urządzenia – min. 6 lat
W okresie gwarancji podstawowej tj. 72 miesięcy Zamawiający wymaga prowadzenia serwisu przez Wykonawcę w
ramach zaproponowanej ceny ryczałtowej za wykonanie całości zadania. W zakresie prowadzenia serwisu zawierają
się wszystkie czynności związane z okresowymi przeglądami instalacji i wymianą niezbędnych jego elementów w celu
zachowania sześcioletniego okresu gwarancyjnego.
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego: do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć,
że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co
oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach
technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, lecz nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
roboty budowlane, materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Warunki oceny
równoważności materiałów i urządzeń zamawiający określił w szczególności w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia)
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Zamawiający przewiduje możliwość zaistnienia konieczności zmiany miejsca (adresu) dostawy i montażu instalacji
solarnych przy utrzymaniu podstawowych parametrów instalacji kolektorów słonecznych (metraż kolektorów, wielkość
zasobnika itp.)
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: pkt 1 do 10
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
w formie, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – nr
37808500050130009720000050. Na przelewie należy umieścić informację: wadium - „Wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w gminie Goniądz”. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i
godzinę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych,
poręczeń 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) należy złożyć w
formie oryginału w osobnej kopercie w pokoju nr 11 (kasa) w siedzibie Zamawiającego (w godzinach 7:30 – 15:30 od
poniedziałku do piątku), zaś kopię dołączyć do oferty.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych,
poręczeń 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 winno zawierać:
a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia),
b) wskazanie beneficjenta (Gmina Goniądz),
c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczeń (musi obejmować okres związania z ofertą),
d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium),
e) „gwarantować wpłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na każde żądanie”.
f) przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w rozdziale XII pkt 10 SIWZ.
6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wymaganą formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a) upłynął termin związania ofertą,
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub
upłynął termin do ich wnoszenia.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp na pisemny wniosek Wnioskodawcy
w przypadku zaistnienia okoliczności enumeratywnie wymienionych w art. 46 ust. 2 Pzp. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli w
wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty.
Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca 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.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
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d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust.1 Pzp, lub pełnomocnictw.
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody
użytkowej w 179 budynkach mieszkalnych oraz 3 budynkach użyteczności publicznej, położonych na terenie Gminy
Goniądz wraz z wpięciem ich do istniejących na poszczególnych obiektach instalacji podgrzewu ciepłej wody użytkowej
wraz z ich rozruchem technologicznym i instruktarzem docelowych użytkowników w zakresie obsługi-eksploatacji,
korzystania z dostarczonego i zamontowanego układu oraz warunków gwarancyjnych.
Przedmiot zamówienia wg kodów klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:
— 09331100-9 – Kolektory słoneczne do produkcji ciepła,.
— 45321000-3 – Izolacja cieplna.
— 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
— 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach.
— 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
oraz załącznik nr 11 do SIWZ – dokumentacja techniczna (projekty techniczne instalacji solarnej, zestawienia armatury i
urządzeń, schematy technologiczne instalacji solarnej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).
Wykonanie zamówienia musi być zgodne z przepisami obowiązującego prawa: w szczególności z ustawą – Prawo
budowlane, ustawą – Kodeks cywilny, ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i
higieny pracy, zgodne z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, jakością i organizacją pracy.
W trakcie realizacji prac należy stosować wyłącznie nowe materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm zaświadczenie producenta potwierdzające
ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych oraz
ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia.
Zestawienie dostaw kompletnych zestawów kolektorów słonecznych wraz z montażem do realizacji na terenie gminy
Goniądz:
Liczba budynków mieszkalnych: 179 szt.
Liczba projektowanych domów z następującym zestawem:
A. Zestaw ze zbiornikiem 300 litrów i kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 4,05 m²
i jednocześnie o łącznej mocy zainstalowanych kolektorów słonecznych wynoszącej minimum 3,164 KW (przy
napromieniowaniu G = 1000 W/m² i różnicy temperatury kolektora i otoczenia (Tm-Ta) = 0 Kelwinów) w innych miejscach
SIWZ określany jako zestaw A – 34 domy,
B. Zestaw ze zbiornikiem 400 litrów kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 5,07 m²
i jednocześnie o łącznej mocy zainstalowanych kolektorów słonecznych wynoszącej minimum 3,955 KW (przy
napromieniowaniu G = 1000 W/m² i różnicy temperatury kolektora i otoczenia (Tm-Ta) = 0 Kelwinów) w innych miejscach
SIWZ określany jako zestaw B – 109 domów,
C. Zestaw ze zbiornikiem 500 litrów i kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 6,08 m²
i jednocześnie o łącznej mocy zainstalowanych kolektorów słonecznych wynoszącej minimum 4,746 KW (przy
napromieniowaniu G = 1000 W/m² i różnicy temperatury kolektora i otoczenia (Tm-Ta) = 0 Kelwinów)w innych miejscach
SIWZ określany jako zestaw C – 36 domów.
Budynki użyteczności publicznej w Gminie Goniądz
D. – G.O.K. w Goniądzu
1 zestaw z kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 4,05 m², zbiornik 300 litrów i jednocześnie
o łącznej mocy zainstalowanych kolektorów słonecznych wynoszącej minimum 3,164 KW (przy napromieniowaniu G =
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1000 W/m² i różnicy temperatury kolektora i otoczenia (Tm-Ta) = 0 Kelwinów) w innych miejscach SIWZ określany jako
zestaw D
E. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu
2 zestawy z kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 6,08 m² każdy i jednocześnie o łącznej
mocy zainstalowanych kolektorów słonecznych wynoszącej minimum 4,746 KW każdy(przy napromieniowaniu G = 1000
W/m² i różnicy temperatury kolektora i otoczenia (Tm-Ta) = 0 Kelwinów), zbiornik 500 litrów w innych miejscach SIWZ
określany jako zestaw E
F. Zespół Szkolno- Przedszkolny- Internat w Goniądzu ul. Różana
1 zestaw z kolektorami próżniowymi o łącznej powierzchni apertury minimum 18,25 m² KW i jednocześnie o łącznej
mocy zainstalowanych kolektorów słonecznych wynoszącej minimum 14,238 KW (przy napromieniowaniu G = 1000 W/
m² i różnicy temperatury kolektora i otoczenia (Tm-Ta) = 0 Kelwinów), zbiornik 1 500 litrów w innych miejscach SIWZ
określany jako zestaw F
Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 11 do SIWZ)
oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ). W skład zestawu solarnego wchodzą między
innymi: kolektory słoneczne próżniowe, uchwyty i konstrukcje mocujące, zestaw przyłączeniowy, grupa pompowa,
automatyka sterująca, zasobnik cwu dwuwężownicowy, naczynia wzbiorcze przeponowe, niezbędne zawory, orurowanie i
oprzyrządowanie, płyn solarny.
Montaż zestawu obejmuje dostawę oraz montaż kompletnej instalacji solarnej, podłączenie instalacji, prace w budynkach
niezbędne do wykonania zadania (np. przebijanie otworów w stropach i ścianach), adaptacja istniejących instalacji
na potrzeby instalacji solarnej, w tym demontaż istniejących zasobników cwu, napełnienie i odpowietrzenie instalacji,
wykonanie prób szczelności, regulacja przepływu, dobór opcji sterowania, przeszkolenie przedstawicieli właścicieli
nieruchomości z zakresu obsługi i eksploatacji zestawów solarnych.
Wymagane okresy gwarancyjne na urządzenia wchodzące w skład instalacji słonecznej:
— kolektory słoneczne – min. 10 lat,
— podgrzewacze – min. 6 lat,
— pozostałe urządzenia – min. 6 lat.
W okresie gwarancji podstawowej tj. 72 miesięcy Zamawiający wymaga prowadzenia serwisu przez Wykonawcę w
ramach zaproponowanej ceny ryczałtowej za wykonanie całości zadania. W zakresie prowadzenia serwisu zawierają
się wszystkie czynności związane z okresowymi przeglądami instalacji i wymianą niezbędnych jego elementów w celu
zachowania sześcioletniego okresu gwarancyjnego.
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego: do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć,
że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co
oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach
technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, lecz nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
roboty budowlane, materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Warunki oceny
równoważności materiałów i urządzeń zamawiający określił w szczególności w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia)
Zamawiający przewiduje możliwość zaistnienia konieczności zmiany miejsca (adresu) dostawy i montażu instalacji
solarnych przy utrzymaniu podstawowych parametrów instalacji kolektorów słonecznych (metraż kolektorów, wielkość
zasobnika itp.).
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: pkt 1 do 10
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy
złotych) w formie, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
05/10/2013
S194
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/6

Dz.U./S S194
05/10/2013
333717-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

6/6

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – nr
37808500050130009720000050. Na przelewie należy umieścić informację: wadium - „Wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w gminie Goniądz”. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i
godzinę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych,
poręczeń 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 (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) należy złożyć w formie
oryginału w osobnej kopercie w pokoju nr 11 (kasa) w siedzibie Zamawiającego (w godzinach 7:30–15:30 od poniedziałku
do piątku), zaś kopię dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium razem z ofertą.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń
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 winno zawierać:
a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia);
b) wskazanie beneficjenta (Gmina Goniądz);
c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczeń (musi obejmować okres związania z ofertą);
d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium);
e) „gwarantować wpłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na każde żądanie”.
f) przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w rozdziale XII pkt 10 SIWZ.
6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wymaganą formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a) upłynął termin związania ofertą;
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub
upłynął termin do ich wnoszenia.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp na pisemny wniosek Wnioskodawcy
w przypadku zaistnienia okoliczności enumeratywnie wymienionych w art. 46 ust. 2 Pzp. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli w
wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty.
Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca 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.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw.
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