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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SWZ) 

 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej 

progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – zwaną dalej ustawą Pzp 

na: 
 

„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pysznica w 2021 roku” 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, PODSTAWOWE INFORMACJE 

1. Nazwa: Gmina Pysznica 
Adres: 37– 403 Pysznica ul. Wolności 322, woj.  podkarpackie, kraj: Polska 
NIP: 865-23-97-341 
REGON: 830409117   
Adres internetowy: www.pysznica.bip.gmina.pl 
Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl 
Adres skrzynki ePUAP URZĘDU GMINY PYSZNICA:  /y53uupl33e/skrytka 
Numer telefonu:   +48 158410004,  +48 158410112 
Numer faksu:       +48 158410017   

2. Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 11/2019 Wójta Gminy Pysznica z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie 
regulaminu pracy w Urzędzie Gminy pracownicy administracyjni Urzędu świadczą pracę: w 
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 7:30 – 15:30, w środę w godzinach od 9:00-
17:00. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone 
jest znakiem: RI.III.271.14.2021. 

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  
11.10.2021 r. pod numerem: 2021/BZP 00227241/01. 

 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 2019) [zwanej dalej także „ustawą Pzp”]. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 
mowa w art. 3 ustawy Pzp.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 
ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości i nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której mowa w 
art. 92 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości i nie wymaga dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.  

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone w złotych 
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

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

15. Zamawiający przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 255 ustawy Pzp. 
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III. 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, 
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 
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     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 
     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. 

 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. 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. 



5 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Specyfikacja Warunków Zamówienia  RI.III.271.14.2021 

 
 

 
2. 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. 

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). 

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. 

 
V. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
https://pysznica.bip.gmina.pl/ w zakładce Zamówienia Publiczne oraz na platformie miniPortal: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
 

VI. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, 
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 
ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

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 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. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje 
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia 
i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych 
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń 
lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy 
i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.  

8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub znakiem referencyjnym nadanym sprawie przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zapytania 
można składać za pomocą środków wymienionych w ust. 1 oraz za pomocą poczty elektronicznej na 
adres email: ug@pysznica.pl powołując się w temacie wiadomości na numer postepowania 
RI.III.271.14.2021. 

10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  
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11. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek 
o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 10, zamawiający nie ma 
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże, bez ujawniania źródła zapytania, 
Wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.  

15. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz.U.2020.2452). 

16. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

VII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
• Grażyna Ożga – Skarbnik Gminy – tel. 15 841 04 77 w sprawach związanych z przedmiotem 
zamówienia; 
• Jarosław Iwan – tel. 15 841 01 12 w sprawach proceduralnych (formalno-prawnych). 

 
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
zasadach określonych w Rozdziale IX 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 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. 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 
IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
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1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, 
Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 
ust. 1 p.z.p. tj: 
1.1. 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) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 
r. 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; 

1.2. 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 1.1; 

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 postepowaniu 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; 

1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne; 
1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić́, 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 postepowaniu, chyba że wykażą̨, że przygotowali te oferty 
lub wnioski niezależnie od siebie; 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, 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 
być́ wyeliminowane w inny sposób niż̇ przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postepowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, 
Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 
ust. 1 pkt. 1, 4  ustawy Pzp tj: 
2.1.  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, 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
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2.2.  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. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p. 

4. Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o 
udzielenie zamówienia. 

 
X. WYKONAWCY/OFERTA WSPÓLNA/ PODMIOTY TRZECIE UDOSTĘPNIAJĄCE 

WYKONAWCY SWÓJ POTENCJAŁ 

1. Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, 
dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który: 
1)  spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale VIII SWZ, 
2)  nie podlega wykluczeniu na podstawie określonej w rozdziale  IX SWZ, 
3)  złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. 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 umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez 
Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.  

4. Potencjał podmiotu trzeciego  
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać 
na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art.118–123 ustawy Pzp.  
2) Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 
ustawy Pzp.  

5. Podwykonawstwo  
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

 
XI. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ  

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. Wykonawca dołącza do oferty:  

2.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie wskazanym w rozdziałach IX oraz X SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód 
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, 
wskazane w rozdziale XII SWZ – załącznik nr 2 do SWZ. 

Oświadczenie składają odrębnie:  
1) Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;  
2) Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.  
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2.2. Zobowiązanie podmiotów trzecich (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
Pzp) – załącznik nr 5 do SWZ. 
Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
3) 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.  

3. Do oferty Wykonawca załącza również (jeżeli dotyczy):  

3.1. Pełnomocnictwo  
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, 
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument 
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia 
oferty i podpisania umowy.  
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.  
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.  
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 
wskazanie:  
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych 
z nazwy z określeniem adresu siedziby,  
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.  

4. Sposób i format sporządzenia i przekazywania oświadczeń i dokumentów musi być zgodny 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 r. 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 r. poz. 2415).  

5. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym albo w elektronicznej kopii dokumentu 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. 

XII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH NA 
WEZWANIE  

1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych 
środków dowodowych:  

1.1.  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. 
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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.  

1.2. 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. 

1.3.  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. 

1.4.  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. 

1.5.  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. 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o których mowa w ust 1. pkt. 3, 4, 5;  składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy . 

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1)  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, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 
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5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 

6. Na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający dokona weryfikacji w 
ww. zakresie na podstawie oświadczenia wstępnego.  

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert 
podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.  

8. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia.  

9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod 
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.  

10. Sposób i format sporządzenia i przekazywania, informacji, oświadczeń lub dokumentów musi być 
zgodny 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 r. 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 r. poz. 2415).  

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17 listopada 2021 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

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

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt, .xml i opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze 
.NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10). Aplikacja nie jest 
dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip 
(bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do 
szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 
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6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca 
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a 
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 
(ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa 
było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 
tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 
zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 
Formularzu Ofertowym. 

9. Do oferty należy dołączyć: 
9.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 
9.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

9.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu 
składa każdy z Wykonawców. 

10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale. 

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

12. 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). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie 
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 
uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 
środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie. 

14. Postanowień ust. 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu 
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia 
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego 
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w 
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
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2.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 19.10.2021 r. do 
godz. 11:00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie 
sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. 
Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

XVII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2021 r. o godzinie  11:30 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 

3. Otwarcie ofert jest niejawne. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania informacje o: 
-  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
-   cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania. 

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

2. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) 
zamówienia, z tym, że dopuszcza się zmianę ceny w zakresie odsetek o ile nastąpi zmiana wskaźnika 
WIBOR-u 1M. 

3. Rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w polskich złotych 
(PLN). 

4. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.  

5. Cenę oferty należy podać wg poniższego zestawienia: 

Lp. Cena dla kredytu WIBOR 1M Zaoferowana 
marża banku 

Cena w % 
(3+4) 

1 2 3 4 5 
1. Oprocentowanie kredytu w 

stosunku rocznym oparte na 
stawce WIBOR 1M 
obowiązujące w dniu 
08.10.2021 r. powiększone  o 
zaoferowaną marżę banku 

0,56 
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6. Przy kalkulacji kosztów obsługi kredytu należy uwzględnić : 
- wysokość oprocentowania kredytu wg stopy WIBOR 1M a dla celów opracowania oferty 
średnią stawkę WIBOR 1M obowiązujące w dniu 08.10.2021 r. 
- marżę Banku (m) = ........% w stosunku rocznym 
- źródło stawki WIBOR: www.bankier.pl 

7. Podana w ofercie cena powinna zostać wyliczona w złotych polskich. Do wyliczenia ceny należy 
przyjąć zakładany termin pobrania kredytu (I transza: 08.11.2021 r., II transza: 29.11.2021 r., III 
transza: 18.12.2021 r.) oraz terminy i wielkość spłat rat kapitałowych. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT  

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował kryteriami: 
a) kryterium ceny – 60%    i  
b) kryterium termin uruchomienia transz kredytu od dnia złożenia dyspozycji wypłaty – 40%.  

2. Ocena oferty wyrażona jest w punktach 1% = 1 pkt. Oferty odrzucone nie będą podlegały ocenie. 
3. Ocena ofert. 

a) Ocena ofert wg kryterium cena zostanie dokonana wg wzoru: 

C = 
oferty badanej cena

 cena najnizsza
x 60 pkt 

b) Ocena ofert wg kryterium termin uruchomienia transz kredytu od dnia złożenia              
dyspozycji wypłaty zostanie dokonana wg zasady: 
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie informacji zawartej w formularzu oferty. W ramach 
kryterium termin uruchomienia transz kredytu od dnia złożenia przez zamawiającego dyspozycji 
wypłaty Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punkty. Wykonawca otrzyma: 

- 40 punkty za termin uruchomienia transzy kredytu w ciągu 1 lub 2 dni roboczych od dnia złożenia 
dyspozycji wypłaty, 
- 0 punktów za termin uruchomienia transzy kredytu w ciągu 3 i więcej dni roboczych od dnia 
złożenia dyspozycji wypłaty. 

4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która  przedstawia najkorzystniejszy bilans – maksymalna 
suma liczby przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria oraz spełnia wszystkie warunki 
udziału w postępowaniu. 

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej 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 
niższą ceną.   

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

7. W przypadkach określonych w art. 224 ustawy Pzp, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, 
w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.  

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.  
9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.  
 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  
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1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający 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.  

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej, na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.  

3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa powyżej, jeżeli ich ujawnienie byłoby 
sprzeczne z ważnym interesem publicznym.  

4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie 
udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.  

5. Jeżeli oferta wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną (konsorcjum), została wybrana, zamawiający 
żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę 
tych wykonawców, zgodnie z art. 59 pzp.  

6. Integralną częścią podpisywanej umowy będzie złożona oferta i wskazane tam deklaracje i 
oświadczenia / informacje. 

 

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY. 

1. Ostateczna treść umowy zostanie uzgodniona przez Zamawiającego i Wykonawcę po rozstrzygnięciu 
przetargu w oparciu o wzory umów stosowane przez Wykonawcę. 

2. Do treści umowy wprowadzone zostaną następujące zapisy: 
1) Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obsługi bankowej Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne do wysokości poniesionych szkód. 
2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy obsługi bankowej jedynie zgodnie z 

art. 455 ustawy Pzp. z zastrzeżeniem niezmienności ceny oferty, w następujących przypadkach: 
a) na Zamawiającego nałożone zostaną nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna , 
b) pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, z których 
Zamawiający będzie zamierzał skorzystać, 
c) gdy wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informatycznych 
Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy obsługi bankowej przed terminem, na który 
została zawarta z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia, 

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) przerwania realizacji postanowień przedmiotowej umowy. 

4. Kredyt w kwocie 2 892 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 
00/100) zostanie przeznaczony na: 

1)     1 741 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu, 
2)     1 151 000,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

5. 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. 

6. 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 
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     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 
     do 30 września  - 113 250,00 zł 
     do 31 grudnia - 113 250,00 zł 
 

7. 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. 

8. 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.  

9. 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. 

10.  Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania. 
11.  Do obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 
12.  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. 



17 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Specyfikacja Warunków Zamówienia  RI.III.271.14.2021 

 
 

13.  Naliczanie odsetek od kredytu odbywać się będzie w okresach kwartalnych. Bank zobowiązany jest do 
wyliczenia odsetek za każdy kwartał i przesłania obciążenia do Zamawiającego. 

14.  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco”  wraz z deklaracją wekslową. 
15.  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. 

16.  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. 

17.  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

18.  Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania 
według zmiennej stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy, również w stosunku do 
pierwszego okresu odsetkowego uwzględnia się miesiąc poprzedzający dzień zaciągnięcia pierwszej 
transzy kredytu. 

19.  Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w kwartalnych okresach 
obrachunkowych. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy kwartał i przekazania 
obciążenia dla Zamawiającego celem dokonania zapłaty. 

20.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty kredytu, w takim przypadku Bank nie 
będzie pobierał opłat, prowizji bankowych od niewykorzystanej kwoty kredytu oraz innych opłat 
manipulacyjnych.  

21.  W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty kredytu Bank nie będzie naliczał odsetek od kwoty 
niewykorzystanego kredytu 

22.  W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego 
wykorzystania. 

23.  Zamawiający w okresie kredytowania zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wysokości rat 
spłaty kredytu,  w takim przypadku Bank nie będzie pobierał opłat, prowizji bankowych oraz innych 
opłat manipulacyjnych. 

24.  Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu celem obniżenia 
kosztów jego obsługi. 

25.  Zamawiający zastrzega, że w przypadku przedterminowej spłaty kredytu przez Zamawiającego - Bank 
nie będzie naliczał prowizji od kwoty kredytu spłaconego przed terminem oraz innych kosztów 
rekompensacyjnych. 

26. Z tytułu obsługi kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż ujęte w ofercie. 
27. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia harmonogramu spłat rat kapitałowych lub przesunięcie 

ciężaru spłat w czasie w przypadku zmiany uwarunkowań prawnych lub sytuacji ekonomicznej, 
mających wpływ na możliwości obsługi zadłużenia przez zamawiającego. 

28. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu 
do umowy po rygorem nieważności.  

29. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją postanowień umowy będą 
rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXIII. INNE ISTOTNE INFORMACJE  

1. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przez Wykonawcę przypada na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
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2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania Zamówienia.  
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy Prawo Zamówień 

Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

XXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

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 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. 

XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:  
1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wzór. 



19 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Specyfikacja Warunków Zamówienia  RI.III.271.14.2021 

 
 

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. 

4. Załącznik nr 4 Dokumenty umożliwiające zbadanie zdolności kredytowej zamawiającego: 
a) Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej. 
b) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. 
c) Zaświadczenie Gminnej komisji Wyborczej z dnia 22.10.2018 r.  o wyborze Wójta Gminy 

Pysznica wraz z wyciągiem z protokołu nr I/2018 z sesji Rady Gminy Pysznica z dnia 
19.11.2019 r. w spawie uroczystego ślubowania nowo wybranego Wójta. 

d) Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 29.04.2019 r. w sprawie powołania 
Skarbnika gminy Pysznica. 

e) Uchwała Nr XXVII/193/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 30.12.2020 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pysznica. 

f) Uchwała Nr XXVII/194/2020 Rady Gminy Pysznica z dnia 30.12.2020 r. Uchwała 
budżetowa Gminy Pysznica na 2021 rok. 

g) Uchwała Nr XXXV/240/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 15.09.2021 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

h) Uchwała Nr XXXV/242/2021 Rady Gminy Pysznica z dnia 15.09.2021 r. w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica. 

i) Wykaz zaciągniętych kredytów na dzień 16.09.2021 r. 
j) Zaświadczenie Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli o niezaleganiu w podatkach. 
k) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek. 
l) Uchwała Nr XVI/220/2020 z dnia 11.12.2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Pysznica 
na rok 2021. 

m) Uchwała Nr XVI/221/2020 z dnia 11.12.2020 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez 
Gminę Pysznica na rok 2021. 

n) Uchwała Nr XVI/222/2020 z dnia 11.12.2020 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Pysznica na rok 
2021. 

o) Uchwała Nr XVI/7/2021 z dnia 14.01.2021 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pysznica. 

p) Uchwała Nr XVI/8/2021 z dnia 14.01.2021 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez 
Gminę Pysznica na rok 2021. 

r) Uchwała Nr 16/2/2021 z dnia 30.03.2021 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pysznica sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2020 rok. 

s) Uchwała Nr 16/3/2021 z dnia 16.08.2021 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Pysznica informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. 

t) Uchwała Nr 16/12/2021 z dnia 28.09.2021 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty zaciąganego przez Gminę Pysznica kredytu 
w kwocie 2.892.000 zł. 

u) Zaświadczenie Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o niezaleganiu w podatkach. 
v) Sprawozdania finansowe z lat 2020-2021. 

5. Załącznik nr 5 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 
 

WÓJT 
  (-) 

Łukasz Bajgierowicz 
                           ( podpisano kwalifikowanym           
                              podpisem elektronicznym ) 

 


		2021-10-11T10:21:47+0000




