
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pysznica w 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PYSZNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409117

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 322

1.5.2.) Miejscowość: Pysznica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-403

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 841 00 04

1.5.8.) Numer faksu: 15 841 00 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pysznica.bip.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pysznica w 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9fdca63-2a67-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00227241/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-11 10:21
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003774/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pysznica w 2021 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pysznica.bip.gmina.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie drogą
elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Adres skrzynki ePUAP URZĘDU GMINY PYSZNICA: /y53uupl33e/skrytka .
Adres email: ug@pysznica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych
osobowych jest:
Wójt Gminy Pysznica, ul. Wolności 322 37-403 Pysznica 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail: iod@pysznica.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. będą przetwarzane w
celu/celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
realizacji tego zamówienia; 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019 roku
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Prawo zamówień publicznych; 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności:
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w
szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18, 19 oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. 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 którym 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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.III.271.14.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pysznica w 2021 roku
2. Rodzaj zamówienia: usługi.
3. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66113000-5 Usługi udzielania kredytu
4. Podstawowe dane o kredycie:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w kwocie 2 892 000,00 zł (słownie: dwa
miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) na:
1) 1 741 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu,
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2) 1 151 000,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
4.2. Pozostawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego od 8 listopada 2021 do 31 grudnia
2021 r. w tym: 
I transza w kwocie 1 151 000,00 zł do 08.11.2021 r.
II transza w kwocie 1 000 000,00 zł do 29.11.2021 r.
III transza w kwocie 741 000,00 zł do 20.12.2021 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania transzy kredytu. Dopuszcza się
możliwość uruchomienia transz kredytu w innych terminach niż wyżej zakładany, ale nie później
niż do 31.12.2021 r.
4.3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2022-2032 w okresach kwartalnych (z zastrzeżeniem
możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych
kosztów) według następującego harmonogramu:
Rok 2022: do 31 marca - 5 000,00 zł
do 30 czerwca - 5 000,00 zł
do 30 września - 5 000,00 zł
do 31 grudnia - 5 000,00 zł
Rok 2023: do 31 marca - 5 000,00 zł
do 30 czerwca - 5 000,00 zł
do 30 września - 5 000,00 zł
do 31 grudnia - 5 000,00 zł
Rok 2024: do 31 marca - 5 000,00 zł
do 30 czerwca - 5 000,00 zł
do 30 września - 5 000,00 zł
do 31 grudnia - 5 000,00 zł
Rok 2025: do 31 marca - 5 000,00 zł
do 30 czerwca - 5 000,00 zł
do 30 września - 5 000,00 zł
do 31 grudnia - 5 000,00 zł
Rok 2026: do 31 marca - 87 500,00 zł
do 30 czerwca - 87 500,00 zł
do 30 września - 87 500,00 zł
do 31 grudnia - 87 500,00 zł
Rok 2027: do 31 marca - 87 500,00 zł
do 30 czerwca - 87 500,00 zł
do 30 września - 87 500,00 zł
do 31 grudnia - 87 500,00 zł
Rok 2028: do 31 marca - 75 000,00 zł
do 30 czerwca - 75 000,00 zł
do 30 września - 75 000,00 zł
do 31 grudnia - 75 000,00 zł
Rok 2029: do 31 marca - 113 250,00 zł
do 30 czerwca - 113 250,00 zł
do 30 września - 113 250,00 zł
do 31 grudnia - 113 250,00 zł
Rok 2030: do 31 marca - 113 250,00 zł
do 30 czerwca - 113 250,00 zł
do 30 września - 113 250,00 zł
do 31 grudnia - 113 250,00 zł
Rok 2031: do 31 marca - 113 250,00 zł
do 30 czerwca - 113 250,00 zł
do 30 września - 113 250,00 zł
do 31 grudnia - 113 250,00 zł
Rok 2032: do 31 marca - 113 250,00 zł
do 30 czerwca - 113 250,00 zł
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do 30 września - 113 250,00 zł
do 31 grudnia - 113 250,00 zł
4.4. Terminy spłaty odsetek: raty odsetkowe płatne będą w terminach spłat rat kapitału kredytu
tj. kwartalnie począwszy od 31.03.2022 r. do 31.12.2032 r.
4.5. Oprocentowanie kredytu będzie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o
stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych powiększone o
stałą w okresie kredytowania marżę Banku. 
4.6. Opis sposobu obliczenia oprocentowania: zmienne oprocentowanie kredytu obliczane
będzie na podstawie średniej arytmetycznej zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M z
poprzedniego miesiąca kalendarzowego i stałej marży banku w stosunku rocznym
przedstawionej w ofercie. Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca
kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc
kalendarzowy, również w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego uwzględnia się miesiąc
poprzedzający dzień zaciągnięcia pierwszej transzy kredytu.
4.7. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania.
4.8. Do obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą
liczbę dni.
4.9. Do wyliczenia oprocentowania kredytu w ofercie należy przyjąć średnią stawkę bazową
WIBOR 1M na dzień 08.10.2021 roku, stałą marżę banku oraz planowany harmonogram spłat
kapitału.
4.10. Naliczanie odsetek od kredytu odbywać się będzie w okresach kwartalnych. Bank
zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy kwartał i przesłania obciążenia do
Zamawiającego.
4.11. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
4.12. Zamawiający zastrzega sobie, że od przyznanego kredytu Wykonawca ( Bank ) nie
pobierze żadnej prowizji od kredytu tj.:
- prowizji przygotowawczej
- prowizji od przyznanego kredytu
- prowizji od wcześniejszej spłaty 
- prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.
4.13. Ponadto Wykonawca (Bank) nie będzie pobierał opłat dodatkowych nie wynikających
bezpośrednio z umowy i przedłożonej oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
wykorzystania mniejszej kwoty kredytu. Bank nie będzie naliczał odsetek: od kwoty
niewykorzystanego kredytu, wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone
będą za okres jego faktycznego wykorzystania. Zamawiający w okresie kredytowania zastrzega
sobie prawo do zmiany terminów oraz wysokości raty spłaty kredytu, (z zastrzeżeniem, że nie
dotyczy to ostatecznego terminu spłaty kredytu, który pozostaje bez zmian oraz, ze nie wywoła
to przekroczenia ustawowych poziomów wskaźników długu i obsługi zadłużenia
Zamawiającego), w takim przypadku Bank nie będzie pobierał opłat, prowizji bankowych oraz
innych opłat manipulacyjnych.
4.14. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował
kryteriami:
a) kryterium ceny – 60%,
b) kryterium termin uruchomienia transz kredytu od dnia złożenia dyspozycji wypłaty – 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin uruchomienia transz kredytu od dnia złożenia dyspozycji wypłaty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem zezwolenia na
prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także realizacji usług
objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku Prawo
Bankowe (Dz.U.2020.1896 tj. z dnia 2020.10.28 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178
ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed
dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
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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 2019 r. poz. 369), 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 3 do SWZ.
2. 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.
3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności.
4. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U.2020.1896 t.j. z dnia 2020.10.28 ze
zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument
potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193
ustawy Prawo Bankowe.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce
zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
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umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych
przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP URZĘDU GMINY PYSZNICA: /y53uupl33e/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-19 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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