
 
 

GMINA ŁAMBINOWICE 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
 

TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY 
(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8) 

Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), przepisów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na 

 
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie  
1. 215.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście piętnaście 

tysięcy złotych).” 
 
 

Zamawiający:      
 Gmina Łambinowice 
REGON:        
 531412846 

 

dla której postępowanie przetargowe prowadzi: 

Urząd Gminy Łambinowice 
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 

48-316 Łambinowice 
Tel.: 77 4 311 300, 77 4 311 301 

Fax: 77 4 311 346 
E-mail: ug@lambinowice.pl 

 
 

 
 
 
 

 
 

Zatwierdzam: 
Zastępca Wójta Gminy Łambinowice 

Jerzy Rosiński 
 (Łambinowice, dnia 11 października 2019r.) 

mailto:ug@lambinowice.pl
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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający:  

 Nazwa zamawiającego:  Gmina Łambinowice  
 Adres zamawiającego:  ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 
   48-316 Łambinowice 

 

 NIP:  753-23-91-051 
 REGON:  531412846 
 Telefon:  (77) 43 11 300, (77) 43 11 301 

 Faks:  (77) 43 11 346  
 Internet:  www.lambinowice.pl 
 E-mail:  ug@lambinowice.pl 
 

Godziny urzędowania:    

 poniedziałek - 8.30 do 16.30 

 wtorek-piątek  - 7.30 do 15.30 

tel. 77 4311 300, fax 77 4311 346 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy. 
 

2. Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą’’, o której jest mowa w przepisie art. 
24aa, ust.1 ustawy, tj. najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta 

zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy, wykonawca składa wraz z ofertą aktualne 

na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w rozdziale VI A) ust.1 i ust.2. SIWZ, 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z 

art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Natomiast w stosunku do wstępnie wybranego wykonawcy 
dokonuje analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu tj. bada oświadczenia wstępne a następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy może 
wezwać wykonawcę do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt V SIWZ). 
 
3. Wartość zamówienia nie przekroczy równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  
 

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na 

stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień 
Publicznych: bzp.uzp.gov.pl 

5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejsza SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 
wymaganiami. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i 

dokumentów. 

 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 

1 215 00,00 zł, (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy złotych 00/100), który 
przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łambinowice oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 

http://www.lambinowice.pl/
mailto:ug@lambinowice.pl
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2. Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2030 roku. 

 

3. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w pełnej wysokości, w dniu 
podpisania umowy. 

 
4. Uruchomienie całości kredytu przez Wykonawcę nastąpi w jednej transzy.  

 
5. Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej. 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu lub całości kredytu w 
terminie przez niego wyznaczonym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia 

Wykonawcy, nie później niż 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości bądź części kredytu. 
Zamawiający z powyższych tytułów nie poniesie dodatkowych kosztów. 

 

7. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu odsetki naliczane będą tylko 
za okres do terminu spłaty. 

 
8. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalają 

nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do umowy. Za powyższą czynność Zamawiający nie 
będzie obciążony dodatkowymi kosztami. 

 

9. Wcześniejsza spłata całości bądź części kredytu nie oznacza jego wypowiedzenia. 
 

10. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu, odsetki naliczane będą do 
dnia dokonania ww. transakcji. 

 

11. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania w całości kredytu bez obciążenia Zamawiającego 
dodatkowymi kosztami, przy czym Zamawiający powiadomi wykonawcę o niewykorzystaniu w całości 

kredytu, w trybie przewidzianym dla wcześniejszej spłaty części kredytu. 
 

12. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy 

procentowej. 
 

13. W przypadku zmiany stawki WIBOR 1M wysokość oprocentowania kredytu zmieni się o tyle o ile 
zmieni się stawka WIBOR 1M. 

 
14. Wyliczenia ofertowej ceny w PLN Wykonawca dokona na podstawie stawki WIBOR 1M 

z dnia 09.10.2019r. – 1,63 % i marży banku oraz daty uruchomienia kredytu. 
 
15. Przyjmuje się datę uruchomienia całego kredytu na dzień 16.12.2019r., która stanowi 

wyłącznie datę orientacyjną, podaną na potrzeby niniejszego zamówienia, w celu 
jednolitego wyliczenia ceny dla wszystkich Wykonawców. 
 

 
III.1. Opis sposobu obliczenia oprocentowania. 

 
1. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej powiększonej o stałą, 

w całym okresie kredytowania, marżę banku. Stawka referencyjna liczona będzie jako 
WIBOR 1M dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych, obowiązującej w dniu 

poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego za jaki należne odsetki od 

kredytu są naliczane i spłacane; 
Dla kredytów ze zmienną stopą odsetki będą naliczane na bazie 365 dni w roku, przy czym 

w miesiącu przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu, a 
każdy dzień za 1/365 część roku. 

 

2. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, 
zgodnie z faktyczną liczbą dni w miesiąca kalendarzowego, przy czym: 
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a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wpłaty kredytu i kończy się ostatniego dnia 

miesiąca kalendarzowego; 

b) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. 
 

3. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych i płatna w terminie na ostatni dzień 
roboczy każdego miesiąca. Wykonawca zobowiązany będzie do wyliczenia odsetek i przesłania 

obciążenia dla Zamawiającego na 3 dni przed terminem płatności. 
 

4. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia i pobierania prowizji przygotowawczej, a także prowizji 

od udzielonego kredytu, ani żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat. Jedynym kosztem 
ponoszonym przez Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu. 

 
5. Spłata kredytu będzie następować w poniżej podanych ratach i terminach: 

 

1 do dnia 30.09.2020 w kwocie  10 125,00 zł  

2 do dnia 31.10.2020 w kwocie  10 125,00 zł  

3 do dnia 30.11.2020 w kwocie  10 125,00 zł  

4 do dnia 31.12.2020 w kwocie  10 125,00 zł  

5 do dnia 31.01.2021 w kwocie  10 125,00 zł  

6 do dnia 28.02.2021 w kwocie  10 125,00 zł  

7 do dnia 31.03.2021 w kwocie  10 125,00 zł  

8 do dnia 30.04.2021 w kwocie  10 125,00 zł  

9 do dnia 31.05.2021 w kwocie  10 125,00 zł  

10 do dnia 30.06.2021 w kwocie  10 125,00 zł  

11 do dnia 31.07.2021 w kwocie  10 125,00 zł  

12 do dnia 31.08.2021 w kwocie  10 125,00 zł  

13 do dnia 30.09.2021 w kwocie  10 125,00 zł  

14 do dnia 31.10.2021 w kwocie  10 125,00 zł  

15 do dnia 30.11.2021 w kwocie  10 125,00 zł  

16 do dnia 31.12.2021 w kwocie  10 125,00 zł  

17 do dnia 31.01.2022 w kwocie  10 125,00 zł  

18 do dnia 28.02.2022 w kwocie  10 125,00 zł  

19 do dnia 31.03.2022 w kwocie  10 125,00 zł  

20 do dnia 30.04.2022 w kwocie  10 125,00 zł  

21 do dnia 31.05.2022 w kwocie  10 125,00 zł  

22 do dnia 30.06.2022 w kwocie  10 125,00 zł  

23 do dnia 31.07.2022 w kwocie  10 125,00 zł  

24 do dnia 31.08.2022 w kwocie  10 125,00 zł  

25 do dnia 30.09.2022 w kwocie  10 125,00 zł  

26 do dnia 31.10.2022 w kwocie  10 125,00 zł  

27 do dnia 30.11.2022 w kwocie  10 125,00 zł  

28 do dnia 31.12.2022 w kwocie  10 125,00 zł  

29 do dnia 31.01.2023 w kwocie  10 125,00 zł  

30 do dnia 28.02.2023 w kwocie  10 125,00 zł  

31 do dnia 31.03.2023 w kwocie  10 125,00 zł  

32 do dnia 30.04.2023 w kwocie  10 125,00 zł  

33 do dnia 31.05.2023 w kwocie  10 125,00 zł  
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34 do dnia 30.06.2023 w kwocie  10 125,00 zł  

35 do dnia 31.07.2023 w kwocie  10 125,00 zł  

36 do dnia 31.08.2023 w kwocie  10 125,00 zł  

37 do dnia 30.09.2023 w kwocie  10 125,00 zł  

38 do dnia 31.10.2023 w kwocie  10 125,00 zł  

39 do dnia 30.11.2023 w kwocie  10 125,00 zł  

40 do dnia 31.12.2023 w kwocie  10 125,00 zł  

41 do dnia 31.01.2024 w kwocie  10 125,00 zł  

42 do dnia 29.02.2024 w kwocie  10 125,00 zł  

43 do dnia 31.03.2024 w kwocie  10 125,00 zł  

44 do dnia 30.04.2024 w kwocie  10 125,00 zł  

45 do dnia 31.05.2024 w kwocie  10 125,00 zł  

46 do dnia 30.06.2024 w kwocie  10 125,00 zł  

47 do dnia 31.07.2024 w kwocie  10 125,00 zł  

48 do dnia 31.08.2024 w kwocie  10 125,00 zł  

49 do dnia 30.09.2024 w kwocie  10 125,00 zł  

50 do dnia 31.10.2024 w kwocie  10 125,00 zł  

51 do dnia 30.11.2024 w kwocie  10 125,00 zł  

52 do dnia 31.12.2024 w kwocie  10 125,00 zł  

53 do dnia 31.01.2025 w kwocie  10 125,00 zł  

54 do dnia 28.02.2025 w kwocie  10 125,00 zł  

55 do dnia 31.03.2025 w kwocie  10 125,00 zł  

56 do dnia 30.04.2025 w kwocie  10 125,00 zł  

57 do dnia 31.05.2025 w kwocie  10 125,00 zł  

58 do dnia 30.06.2025 w kwocie  10 125,00 zł  

59 do dnia 31.07.2025 w kwocie  10 125,00 zł  

60 do dnia 31.08.2025 w kwocie  10 125,00 zł  

61 do dnia 30.09.2025 w kwocie  10 125,00 zł  

62 do dnia 31.10.2025 w kwocie  10 125,00 zł  

63 do dnia 30.11.2025 w kwocie  10 125,00 zł  

64 do dnia 31.12.2025 w kwocie  10 125,00 zł  

65 do dnia 31.01.2026 w kwocie  10 125,00 zł  

66 do dnia 28.02.2026 w kwocie  10 125,00 zł  

67 do dnia 31.03.2026 w kwocie  10 125,00 zł  

68 do dnia 30.04.2026 w kwocie  10 125,00 zł  

69 do dnia 31.05.2026 w kwocie  10 125,00 zł  

70 do dnia 30.06.2026 w kwocie  10 125,00 zł  

71 do dnia 31.07.2026 w kwocie  10 125,00 zł  

72 do dnia 31.08.2026 w kwocie  10 125,00 zł  

73 do dnia 30.09.2026 w kwocie  10 125,00 zł  

74 do dnia 31.10.2026 w kwocie  10 125,00 zł  

75 do dnia 30.11.2026 w kwocie  10 125,00 zł  

76 do dnia 31.12.2026 w kwocie  10 125,00 zł  

77 do dnia 31.01.2027 w kwocie  10 125,00 zł  

78 do dnia 28.02.2027 w kwocie  10 125,00 zł  
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79 do dnia 31.03.2027 w kwocie  10 125,00 zł  

80 do dnia 30.04.2027 w kwocie  10 125,00 zł  

81 do dnia 31.05.2027 w kwocie  10 125,00 zł  

82 do dnia 30.06.2027 w kwocie  10 125,00 zł  

83 do dnia 31.07.2027 w kwocie  10 125,00 zł  

84 do dnia 31.08.2027 w kwocie  10 125,00 zł  

85 do dnia 30.09.2027 w kwocie  10 125,00 zł  

86 do dnia 31.10.2027 w kwocie  10 125,00 zł  

87 do dnia 30.11.2027 w kwocie  10 125,00 zł  

88 do dnia 31.12.2027 w kwocie  10 125,00 zł  

89 do dnia 31.01.2028 w kwocie  10 125,00 zł  

90 do dnia 29.02.2028 w kwocie  10 125,00 zł  

91 do dnia 31.03.2028 w kwocie  10 125,00 zł  

92 do dnia 30.04.2028 w kwocie  10 125,00 zł  

93 do dnia 31.05.2028 w kwocie  10 125,00 zł  

94 do dnia 30.06.2028 w kwocie  10 125,00 zł  

95 do dnia 31.07.2028 w kwocie  10 125,00 zł  

96 do dnia 31.08.2028 w kwocie  10 125,00 zł  

97 do dnia 30.09.2028 w kwocie  10 125,00 zł  

98 do dnia 31.10.2028 w kwocie  10 125,00 zł  

99 do dnia 30.11.2028 w kwocie  10 125,00 zł  

100 do dnia 31.12.2028 w kwocie  10 125,00 zł  

101 do dnia 31.01.2029 w kwocie  10 125,00 zł  

102 do dnia 28.02.2029 w kwocie  10 125,00 zł  

103 do dnia 31.03.2029 w kwocie  10 125,00 zł  

104 do dnia 30.04.2029 w kwocie  10 125,00 zł  

105 do dnia 31.05.2029 w kwocie  10 125,00 zł  

106 do dnia 30.06.2029 w kwocie  10 125,00 zł  

107 do dnia 31.07.2029 w kwocie  10 125,00 zł  

108 do dnia 31.08.2029 w kwocie  10 125,00 zł  

109 do dnia 30.09.2029 w kwocie  10 125,00 zł  

110 do dnia 31.10.2029 w kwocie  10 125,00 zł  

111 do dnia 30.11.2029 w kwocie  10 125,00 zł  

112 do dnia 31.12.2029 w kwocie  10 125,00 zł  

113 do dnia 31.01.2030 w kwocie  10 125,00 zł  

114 do dnia 28.02.2030 w kwocie  10 125,00 zł  

115 do dnia 31.03.2030 w kwocie  10 125,00 zł  

116 do dnia 30.04.2030 w kwocie  10 125,00 zł  

117 do dnia 31.05.2030 w kwocie  10 125,00 zł  

118 do dnia 30.06.2030 w kwocie  10 125,00 zł  

119 do dnia 31.07.2030 w kwocie  10 125,00 zł  

120 do dnia 31.08.2030 w kwocie  10 125,00 zł  

   Razem 1 215 000,00 zł 
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6. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że 
termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w 

umowie kredytu. 

 
7. Płatność rat kapitałowych, o których mowa w pkt. 5. Może ulec przesunięciu, pod warunkiem złożenia 

przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności na czas oznaczony. Wniosek winien 
być złożony u Wykonawcy (w banku) najpóźniej 10 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. 

Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza termin obowiązywania 
umowy. Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana 

na niezmienionych zasadach określonych w ofercie i w umowie. Po każdorazowym przesunięciu terminu 

raty kapitałowej, Wykonawca dokona stosownego przeliczenia tabeli spłat rat kapitałowych i 
odsetkowych, stosownie do treści wniosku Zamawiającego o odroczenie terminu płatności. 

 
Z tytułu ww. czynności, opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca nie będzie pobierał żadnych 

dodatkowych opłat ani prowizji. 

 
8. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową opatrzony 

kontrasygnatą Skarbnika. 
 

9. Kredyt będzie udzielony na podstawie umowy zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej 
przez Zamawiającego, przy czym umowa musi obejmować istotne zapisy zawarte w niniejszej SIWZ i 

nie może wykraczać poza jej postanowienia. 

 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z kredytu w sytuacji, gdy nie dojdzie do realizacji 

zadania stanowiącego przedmiot kredytowania. O rezygnacji z kredytu oraz przyczynie rezygnacji 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie do 14 dni. Z powyższego tytułu zamawiający nie 

poniesie żadnych kar ani kosztów. 

 
11. Okres karencji w spłacie kredytu: brak. 

 
12. Okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji. 
 

 
III.2. Przedmiot zamówienia zgodnie z kodem CPV: 

 
CPV 66113000-5: Usługi udzielania kredytu 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin spłaty kredytu – 31.08.2030 r. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, 

wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

Zamawiający nie będzie stosował fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy, o 
których mowa w art. 24 ust.5 ustawy  Pzp. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b dotyczące: 

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej- nie precyzuje się 

c) zdolności technicznej lub zawodowej- nie precyzuje się 
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2. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW. 

1) Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp, dotyczący posiadania 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów za 
spełniony, jeżeli Wykonawca posiada: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności 

bankowej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2187 z późn. zm.) lub inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności 
bankowych, w przypadku, gdy nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisje 
Nadzoru Finansowego. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunek udziału 
w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie. 

 

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w 
rozdziale VI A) ust.1. SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ). 

Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w rozdziale VI B) ust. 1 SIWZ, złożonego przez 
Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego. 

  

3. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych 

podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 2.) 

rozdziału V SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem 

zobowiązania stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ – art.22a, ust.2 ustawy PZP 

3) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 2) SIWZ 

powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym, które składa 

wraz z ofertą - wzór formularza stanowi załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 
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6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane - (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp). 

7)  W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może zażądać dokumentów, 

które określają w szczególności:  

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego,  

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

- czy inny podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

8)  Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

4. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z powstępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się Wykonawcę, w stosunku, do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 

ustawy Pzp. 

2. Środki naprawcze (self- cleaning): 

1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz punkt 16-20 

ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp przedstawić 

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 

szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  

2) Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego 

podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy oraz uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody. W 

przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na 

każdy etapie postępowania. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
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1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców 

przedkłada: 

A) W DNIU SKŁADANIA OFERT 

PRAWIDŁOWA OFERTA WYKONAWCY MUSI ZAWIERAĆ: 

 

1. Oświadczenia (załącznik nr 2 i 3) do SIWZ, 

Do formularza oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) 

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany 

jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 
podania firm podwykonawców, oraz umieszczenia tych danych w odpowiednich polach formularza 

ofertowego – jeżeli w momencie składania ofert podwykonawcy są już znani. 

-niewskazanie informacji w ust.4 pkt. 8 Formularza ofertowego, dotyczącej wielkości 

przedsiębiorstwa, nie będzie skutkowała żadnymi konsekwencjami dla Wykonawcy. 

2) Harmonogram spłaty kredytu – sporządzony przez Wykonawcę. 

3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, jeżeli dotyczy 

4) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy). 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania każdy z Wykonawców 
powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie (załącznik nr 3) do SIWZ 

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której 

mowa, a art. 86 ust. 5 składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 23 ustawy Pzp (zał. nr 4a). 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Jeżeli wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej wraz z oferta może 

od razu przedłożyć oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy 

kapitałowej (zał. nr 4b). 

 

Brak przedłożenia żądanych dokumentów wykluczy wykonawcę z postępowania przetargowego, 
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp. 

 

3. Informacje dodatkowe: 

 

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty, o których 

mowa w rozdziale VI A) ust.1 (załącznik nr 2,3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenia. 
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2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 

– warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa powyżej w ust. 
3 pkt. 1, dotyczący tych podmiotów (zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu). 

3) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

4) W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. (Dz. U. z 2016r. poz. 1126). 

 

4. W przypadku wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy Pzp do 
oferty należy dołączyć dokumenty: 

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym 
mowa w art. 23 ustawy Pzp. 

2) Dokumenty wymienione w części VI A 2 ust.1 SIWZ, muszą być złożone przez każdy podmiot 

wchodzący w skład konsorcjum. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia składa oświadczenia (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ). 

3) W przypadku ofert składanych wspólnie dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 muszą być dostarczone 
wspólnie lub przynajmniej przez jeden podmiot wchodzący w skład konsorcjum. 

4) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innymi 
wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 

cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika 

z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

6) Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz 

Wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach 
(załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy 

wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) 
dotyczy. 

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców. 

8)  Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 

pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 

5. Dokumenty złożone w formie oryginałów nie muszą być podpisane przez Wykonawcę. 
Dokumenty złożone w formie kopii muszą być zaopatrzone klauzulą „Za zgodność 

z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Zamawiający dopuszcza Parafowanie 

przez jedną z osób podpisujących ofertę, lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione 
są dwie lub więcej osób, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 

treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez 

Zamawiającego (np. o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 
 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - 
nie spełnia”  
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6. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania z zastrzeżeniem sytuacji wynikających z art. 26, ust. 3 i 4 Ustawy Pzp. lub odrzuceniem 

oferty.  
 
B) NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO 

 
Zamawiający po dokonanej ocenie ofert, przed poinformowaniem Wykonawców o czynności wyboru 

najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów, w szczególności: 

 
1. Dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, 

wymienionych w rozdziale V ust.1 pkt.2 lit.a: 
W celu wykazania spełnienia warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca winien złożyć: 

Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2187 z późn. zm.) lub inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności 
bankowych, w przypadku, gdy nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję 

Nadzoru Finansowego. 
 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI 
 

1. Porozumiewanie odbywać się będzie w języku polskim. 

2. Zamawiający ustala, że wszystkie informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne będą 
przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

adres Zamawiającego: 

Gmina Łambinowice 

ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 

48-316 Łambinowice 

Fax (77) 4 311 346 

Email: zpi@lambinowice.pl 

 

3. Dodatkowo, wszelkie informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne, Zamawiający 
będzie zamieszczał na stronie internetowej: http://bip.lambinowice.pl 

4. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty, informacje itp. Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

dokumenty oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną powinny być niezwłocznie 
przesłane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres siedziby 
Zamawiającego podany w pkt. 2 SIWZ. 

5. Jeżeli, Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji, zarówno faksem jak drogą e-mail, za 
potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający. 

6. Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: 

a) za pośrednictwem operatora pocztowego w porozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. 
Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1481 z późn. zm.), 

b) osobiście, 

c) za pośrednictwem posłańca, 

d) faksu 

mailto:zpi@lambinowice.pl
http://bip.lambinowice.pl/
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e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219). 

7. Poza wybranym sposobem przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji zawsze 
dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

a) forma pisemna tradycyjna jest wymagana dla niżej wymienionych czynności, dla których 
Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub pocztą elektroniczną: 

-złożenie oferty wraz z załącznikami 

-zmiana oferty wraz z załącznikami 

-powiadomienie o wycofaniu oferty wraz z załącznikami. 

b) forma pisemna tradycyjna obowiązuje także przy składaniu pełnomocnictw oraz dokumentów i 

oświadczeń na wezwanie Zamawiającego, a także przy uzupełnianiu dokumentów i oświadczeń, 
jeżeli Zamawiający w wezwaniu do uzupełnienia określił sposób korespondencji. 

 

7. Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane 
będą wg zasad określonych art. 38 Ustawy Pzp. 

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

b) Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie a), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

c) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. a) 

8. Zamawiający nie przewiduje spotkania przed przetargiem z Wykonawcami. 

9. Zmiany treści SIWZ 

a) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający 

przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, a 
jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 

b) zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców 

c) jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją 
na stronie internetowej. 

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: 

- w zakresie przedmiotu zamówienia – Skarbnik Urzędu Gminy – Dorota Bugno, tel. (77) 4 311 300 
wew. 225 

- w zakresie procedury - Podinspektor Małgorzata Wydra, tel. (77) 4 311 300 wew. 212 

 

 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłużej jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium. 
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4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo jeżeli, nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą.  

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Przygotowanie oferty: 

1) Oferta ma być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym na Formularzu ofertowym wg 

wzoru załącznika na 1 do SIWZ. 

2) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3)  Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

4)  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

5) Wykonawca w prowadzonym postępowaniu składa ofertę na całość zamówienia. 

6) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania      
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 
przepisami prawa. 

7) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, 

należy dołączyć właściwe umocowanie prawne – pełnomocnictwo (oryginał lub kopia dokumentu 
poświadczona notarialnie), jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub 
ewidencji działalności gospodarczej. 

8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 
mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

9) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 
dane. 

10) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. Każda poprawka w treści oferty, a 

w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie 

korektorem, etc. Powinny być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w 
tekście oferty muszą być opisane i datowane oraz podpisane własnoręcznie przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Brak podpisu powoduje uznanie poprawek lub zmian 
za nieistniejące. 

11) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty. 

12) Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie publiczne, 

podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne dokumenty albo nierzetelne, 

pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia 
publicznego grozi odpowiedzialność karna określona w art. 297 § 1 Kodeksu karnego.  

13) Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art. 297 § 2 k. k. grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu na 
nim obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ 
na wstrzymanie lub ograniczenie zamówienia publicznego.  

14) Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo 

wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub 
instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem 

publicznym rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla 
zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, 

działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest 
dokonywany, grozi odpowiedzialność karna z art. 305 Kodeksu karnego.  

15) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości. 

2. Tajemnica przedsiębiorstwa 
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1. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, musza być 

oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm)” i dołączone do oferty, 

zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, tj: 

- nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, 

- informacje dotyczące ceny, 

- termin wykonania zamówienia, 

- okres gwarancji i rękojmi, 

- warunki płatności zawarte w ofercie 

2. Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu 

ofertowym. 

3. Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa 

– w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę zastrzeżone jako 

tajemnica przedsiębiorstwa – zostaną one odtajnione przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do powyższych wymagań. 

 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łambinowice, ul. Tadeusza 

Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Łambinowice jest Pan Bogusław 

Dziadkiewicz - radca prawny, e-mail: dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Udzielenie i obsługa kredytu 
długoterminowego w kwocie 1 215 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście piętnaście 
tysięcy złotych).”  Numer zamówienia: ZP.271.12.2019 , 
▪  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

mailto:dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu
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▪ 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;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ 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; 

▪ 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.  

 Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 

postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1) , w 

szczególności obowiązek informacyjny  przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. 

Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowanie, gdy 

i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. 

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 

ust. 5 RODO. 

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 

ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 

przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się 

zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. (oświadczenie w formularzu oferty). 

 

3. Opakowanie i oznakowanie ofert : 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: 

Sekretariat Urzędu Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice 
pok. nr 15 /I piętro/  

 

Oferta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na jego adres: 
Wójt Gminy Łambinowice, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice 
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Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:  
 

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 215 000,00 zł (słownie: 

jeden milion dwieście piętnaście tysięcy złotych).” 

 
„Nie otwierać przed 30 października 2020r. przed godz. 1100 " 

 
W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące 

wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcia w trakcie sesji 

otwarcia ofert. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
Urząd Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice do dnia 30 

października 2019r. do godz. 1100. 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 
 

2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach pok. nr 19 /I piętro/ w dniu 

30 października 2019r. o godz. 1110. 
 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym, 

sporządzonym wg. Wzoru załącznika nr 1 do SIWZ, Łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia. Cena ta obejmuje wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z 
należytym wykonaniem umowy, w terminie wskazanym w umowie. 

2. Cenę oferty stanowi: 

a) oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym (na stawce bazowej WIBOR 1M, która na dzień 
09.10.2019r. wynosi 1,63%), 

b) marża banku obowiązująca przez cały okres kredytowania – wskaźnik procentowy. 

 

3. Dla przyjęcia jednolitego sposobu obliczenia ceny brutto przyjmuje się: 

a) datę uruchomienia całego kredytu w jednej transzy na dzień 16.12.2019r. (data stanowi 

wyłącznie datę orientacyjną, podaną na potrzeby niniejszego zamówienia, w celu jednolitego 
wyliczenia ceny dla wszystkich wykonawców). 

b) obliczenie odsetek z uwzględnieniem harmonogramu spłat kredytu zgodnym z rozdziałem III.1 
ust.5 SIWZ, przyjmując stopę oprocentowania jako sumę stawki WIBOR 1M za miesiąc 

październik 2019r. w wysokości 1,63% i niezmiennej w całym okresie kredytowania oferowanej 
stawki procentowej marży. 

c) Rok ma 365 lub 366 dni, a poszczególne miesiące rzeczywistą ilość dni. 

4. 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. Wskazanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nastąpi w 
Formularzu ofertowym. 

5. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy określone w SIWZ, musi być podana 
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej 

oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

7. Cenę oferty należy ustalić w PLN słownie i liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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8. Podana przez Wykonawcę w formularzu oferty stawka procentowa marży jest wiążąca i nie może 
ulec zmianie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

9. Cena ofertowa różnić się będzie od wynagrodzenia końcowego Wykonawcy ze względu na 
zmienny WIBOR. 

10. Wykonawca nie może podawać zapisów wariantowych, które mogłyby uniemożliwić porównanie 

ofert. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę oferty oraz służące do jej wyliczenia stawki 
procentowe. 

11. Rozliczenie między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
 
Zamawiający podczas wyboru Wykonawcy zastosuje tryb wyboru z art. 24aa. Ustawy Pzp - Procedura 

odwrócona dla prowadzenia postępowania. 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców 

niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego. 

1. Kryteria oceny ofert: 

 

a) Cena brutto – waga kryterium: 100%, maksymalna ilość pkt. 100  

Ocena kryterium „cena” odbędzie się na podstawie ceny brutto podanej w ofercie. Ilość punktów 

zostanie obliczona wg wzoru: 

 

                 najniższa oferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert 

  Liczba pkt =  …………………………………..…….………………………………… x  100pkt 

      cena badanej oferty 

Osiągnięta wartość procentowa według powyższego wzoru będzie odpowiadała uzyskanej liczbie 

punktów. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 100 punktów. 

 
2. Wynik 

a) Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 

oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, 

którego oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i niniejszej SIWZ oraz zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

b) jeśli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający wymaga, aby co najmniej na dwa dni przez podpisaniem umowy, Wykonawca 

dostarczył Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy, zawierający wszystkie niezbędne warunki, 

określone przez Zamawiającego. 
Niezłożenie w/w dokumentów w wymaganym terminie może zostać potraktowane jako uchylenie 

się wykonawcy od zawarcia umowy. 
2. Termin zawarcia umowy zostanie określony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. 
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4. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 
postępowania odwoławczego. 

 

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA 
OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 
Warunki umowy: 

 
1. Zgodnie z art.139 i art.140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 
publicznej; 

4) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego obowiązkiem zawartym w 
ofercie; 

5) jest zawarta na okres wskazany w części I niniejszej SIWZ; 
6) podlegają unieważnieniu: 
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy pzp., 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 
 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy. Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których 
oferta została uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć umową regulującą współpracę 

między nimi. 
 

3. Kredyt będzie udzielony na podstawie umowy zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej 
przez Zamawiającego, przy czym umowa musi obejmować niżej wymienione istotne postanowienia 

umowy: 

 
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredyt w walucie do wysokości 1 215 000,00 zł (słownie: 

jeden milion dwieście piętnaście tysięcy złotych) na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji 
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łambinowice oraz spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 
 
2) spłata ostatniej raty odsetkowej może być dokonana w dniu spłaty ostatniej raty kredytu, 

 
3) wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w dniu podpisania umowy. 

 

4) Uruchomienie kredytu przez Wykonawcę nastąpi na wniosek Zamawiającego w terminie 5 dni 
(zgodnym z ofertą Wykonawcy) od dnia przedłożenia wniosku o wypłatę na konto wskazane przez 

Zamawiającego. 
5) Uruchomienie kredytu przez przelew środków nastąpi na podstawie dyspozycji na konto 

Zamawiającego. 
6) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 
7) Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej. 

8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu lub całości kredytu w 
terminie przez niego wyznaczonym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia 

Wykonawcy nie później niż 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości bądź części kredytu. 
Zamawiający z powyższych tytułów nie poniesie dodatkowych kosztów. 
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9) W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu odsetki naliczane będą tylko 
za okres od terminu spłaty. 

 

10) W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, strony 
ustalają nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do umowy. Za powyższą czynność 

Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami. 
 

11) Wcześniejsza spłata całości bądź części kredytu nie oznacza jego wypowiedzenia. 
 

12) Dopuszcza się możliwość niewykorzystania w całości kredytu bez obciążenia Zamawiającego 

dodatkowymi kosztami, przy czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę o niewykorzystaniu w całości 
kredytu w trybie przewidzianym dla wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu. 

 
13) Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej 

stopy procentowej. 

 
14) Opis sposobu obliczenia oprocentowania – kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana 

w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości 
stawki referencyjnej powiększonej o stałą w całym okresie kredytowania marżę. Stawka referencyjna 

liczona będzie jako wibor 1M dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych obowiązującej w 
dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu 

są naliczane i spłacane – dla kredytów ze zmienną stopą procentową. W przypadku, gdy stawka 

referencyjna osiągnie wartość równą lub niższa 0, do określenia stopy procentowej przyjmuje się jej 
wartość na poziomie równym 0. 

 
15) Do wyliczenia ceny oraz w trakcie trwania umowy będzie obowiązywał kalendarz rzeczywisty tj. 

365/366 dni (rzeczywista liczba dni w miesiącu). 

 
16) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych 

zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego, przy czym: 
 

a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty kredytu i kończy się ostatniego dnia 

miesiąca kalendarzowego, 
 

b) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowita spłatę kredytu. 
 

17) Marża „Banku wynosi………………i nie ulega zmianie przez cały okres kredytowania. 
 

18) W dniu zawarcia umowy wysokość oprocentowania wynosi: WIBOR 1M ………+ marża 

Banku…….=…….% 
 

19) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych. Odsetki płatne z dołu w dniu 
następującym bezpośrednio po zakończeniu danego okresu naliczania odsetek trwającego jeden 

miesiąc z wyłączeniem pierwszego i ostatniego Okresu Naliczania Odsetek. 

 
20) Odsetki naliczane będą za miesiąc, za który zostały naliczone od faktycznie wykorzystanego 

kredytu. Wykonawca zobowiązany będzie do wyliczenia odsetek i przesłania obciążenia dla 
Zamawiającego najpóźniej na 14 dni przed terminem płatności odsetek. 

 
21) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia i pobierania prowizji przygotowawczej, a także 

prowizji od udzielonego kredytu ani żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat. Jedynym kosztem 

ponoszonym przez Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu. 
 

22) Spłata kredytu będzie następować w powyższych ratach i terminach (Harmonogram spłat rat 
kapitałowych) określonych w rozdziale III.1 ust.5. 
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Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że 
termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w 

umowie kredytu. 

 
23) płatność rat kapitałowych o których mowa w rozdziale III.1 ust.5 mogą ulec przesunięciu, pod 

warunkiem złożenia przez zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności na czas 
oznaczony. Wniosek powinien być złożony u Wykonawcy (w banku) najpóźniej 10 dni przed terminem 

płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać 
poza termin obowiązywania umowy. Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części 

kapitału i jest oprocentowana na niezmienionych zasadach określonych w ofercie i umowie. Po 

każdorazowym przesunięciu terminu raty kapitałowej Wykonawca dokona stosownego przeliczenia 
tabeli spłat rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do treści wniosku Zamawiającego o odroczenie 

terminu płatności. Z tytułu w/w czynności opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca nie będzie 
pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. 
 

24) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
 

25) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania 
tj.: analizy sytuacji finansowej, określenia zdolności kredytowej Zamawiającego i udzielenia kredytu w 

okresie realizacji niniejszej umowy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
postawie umowy o pracę w porozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- kodeks pracy 

(Dz. U. z 2018r poz. 917 ze zm.). 

 
26) każdorazowo na żądanie zamawiającego w terminie przez jego wskazanym nie krótszym niż 3 dni 

robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu Zamawiającemu (zawierające 
zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych lub innych przepisów, (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.) kopię umów o pracę 

zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami, o których mowa w pkt.26), wraz z 
opisem czynności wykonywanych przez danego pracownika w ramach zamówienia oraz inne 

dokumenty potwierdzające zawarcie tych umów. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego 
wątpliwości co do rzetelności wskazanych powyżej dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego inspektoratu pracy 

o dokonanie kontroli w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku 
zatrudnienia osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia, o których mowa w ust.1 

na podstawie umowy o pracę. 
 

27) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę 
z pracownikami lub dokumentów, o których mowa w ust.2 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie z ust.2, lub stwierdzenie przez właściwy inspektorat pracy brak zatrudnienia 

osób wskazanych w ust.1 na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust.1 na podstawie umowy o pracę. 

 
28) Bank nie będzie wprowadzał zmian do postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Banku lub ustaleń negocjacji, chyba że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kredytobiorcy. 

 
27) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu 

stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

XVII. PODWYKONAWSTWO  

1. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcom 

wykonanie części zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym nazw (firm) podwykonawców, 

wraz ze wskazaniem części zamówienia, które będzie wykonywał podwykonawca. 

3. W przypadku braku takiego wskazania w ofercie Zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza 

powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom. Zlecenie części zamówienia 
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podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej 
części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia 

i zaniedbania jego własnych pracowników. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi przedmiotowego zamówienia, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000 zł. 

6. W przypadku zmiany do umów, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu kopii tych umów poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być późniejszy, niż termin 

płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni zawiadomić na 

piśmie Zamawiającego o każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umów z podwykonawcami 

i dalszymi podwykonawcami. 

 
XVIII. ZASADY DOKONYWANIA POPRAWY OCZYWISTYCH OMYŁEK 
RACHUNKOWYCH I PISARSKICH 
 
1. Zamawiający dokona poprawy w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych 

w obliczeniu ceny, niezwłocznie informując o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 
W przypadku gdy oferta zawiera omyłki rachunkowe, których nie można poprawić lub Wykonawca w 

terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej, 
Zamawiający taką ofertę odrzuci zgodnie z art. 89 ustawy Pzp. 

 
2. Zasady poprawiania omyłek zgodnie z art.87 ust.2 ustawy, Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

Niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 
Przez oczywiste omyłki pisarskie należy rozumieć – bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące 

wyrazów, np.: 
1) widoczną mylną pisownię wyrazu, 

2) ewidentny błąd gramatyczny, 

3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, 
4) ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 listopada 

5) w przypadku stwierdzenia różnicy pomiędzy słownym a liczbowym podaniem ceny, będzie to uznane 
jako błąd pisarski, a poprawie ulegnie zapis podany słownie do wartości wynikającej z zapisu liczbowego. 

Przez oczywiste omyłki rachunkowe należy rozumieć – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na 
liczbach np.: 
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1) błędne liczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, 
2) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, 

3) błędny wynik działania matematycznego wynikającego z dodania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. 

 
 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - 

"Środki ochrony prawnej". 

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 

-określenia warunków udziału w postępowaniu, 

-wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

-odrzucenia oferty odwołującego, 

-opisu przedmiotu zamówienia, 

-wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

5. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje na zasadach określonych w dziale VI Ustawy 

Pzp. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8. Odwołania wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy Pzp. 

XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa 

zamówień publicznych. 

XXI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXIII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

XXIV. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXV. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 
ust. 4 Pzp. 

XXVI. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy prawo 
zamówień publicznych oraz kodeks cywilny. 

 

XXVII. Załączniki 
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Załączniki (dokumenty) składane wraz z ofertą: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 ustawy Pzp - warunki udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust 1 ustawy Pzp - nie podlega wykluczenia 

Załącznik nr 5 -wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów 

Załącznik (dokument) składany w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji z otwarcia ofert: 

Załącznik nr 4a - Oświadczenie grupa kapitałowa 

Załącznik nr 4b - Oświadczenie o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 

 


