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Numer sprawy FN. 271.1.2019 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
 

na:   „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 13 175 000,00 zł dla 

Gminy Tarnów na pokrycie deficytu  oraz rozchodów budżetu na 2019 rok”. 

 
o wartości powyżej 209 000 EURO o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego.  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych ( Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej 

Pzp i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

 
 
Zamawiający: 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gmina Tarnów  

Adres:   33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19  

Strona internetowa: www.gmina.tarnow.pl  

Numer telefonu: 14 688-01-19 lub 14-688-01-27 

Numer faksu:     14  688-01-30 
e-mail: urzad@gmina.tarnow.pl 

 
 
 
 
 
 
                   ZATWIERDZIŁ 

  

              Wójt Gminy Tarnów 

 

Kwiecieo 2019 r. 

http://www.gmina.tarnow.pl/
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§ 1 

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 
 
1. Zamawiającym jest Gmina Tarnów z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów   
Telefon/faks: tel: (14) 688-01-19, faks: (14) 688-01-30 . 
www.gmina.tarnow.pl  
 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej aaleksander@gmina.tarnow.pl. 
 
3. Wykonawca zamierzający wziąd udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi 
posiadad konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na  ePUAP ma dostęp do formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji. 
 
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopi dokumentów i oświadczeo oraz informacji  przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania  z miniPortalu  oraz Regulaminie ePUAP. 
 
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
 
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomieo, dokumentów elektronicznych, oświadczeo 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeo oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP. 
 
7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny  dla   postępowania dostępne  są na Liście wszystkich 
postępowao na miniPortalu.  
    

§ 2 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 .). Ustawa będzie dalej w 
skrócie nazywana ustawą Pzp. 
 
Numer sprawy FN.271.1.2019 
 

§ 3. 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego do 
kwoty 13 175 000,00 zł dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu  oraz rozchodów budżetu na 2019 rok. 

III.1. Szczegółowe warunki zamówienia: 

 1. Kredyt zostanie pobrany w transzach, których wysokośd zostanie zgłoszona przez kredytobiorcę w pisemnej 
dyspozycji do uruchomienia transzy kredytu tzw. „na żądanie” , przy czym ostatnia transza wpłynie na 
rachunek bankowy nie później niż 31.12.2019 r. 
2.  Spłata kredytu w latach i kwotach: 
a) 2020 rok    -         760 000,00  zł 
b) 2021 rok    -         780 000,00  zł 

http://www.gmina.tarnow.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:aaleksander@gmina.tarnow.pl
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c) 2022 rok    -        870  000,00  zł 
d) 2023 rok    -      1 250 000,00  zł  
e) 2024 rok    -      1 500 000,00  zł 
f) 2025 rok    -      2 300 000,00  zł 
g) 2026 rok    -      2 815 004,00  zł 
h) 2027 rok    -      2 899 996,00  zł 
3.  Spłata rat kredytu nastąpi w ratach dwumiesięcznych, płatnych na ostatni dzieo roboczy każdego miesiąca, 
począwszy od 29.02.2020 r. Raty będą spłacane w poszczególnych latach, na koniec miesiąca lutego, 
kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia. Za spłatę kredytu lub ich rat przyjmuje się dzieo 
wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kapitałowych przypada na 
dzieo uznany za ustawowo wolny od pracy – spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym 
przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.  
4.  Spłata odsetek następowad będzie w następujących terminach : 

a) odsetki od kredytu za rok 2019 będą płatne jednorazowo w dniu 31.12.2019 r. 
b) odsetki za lata 2019 – 2027  – w terminach spłaty rat kapitałowych na podstawie pisemnych 

informacji o wysokości należnych kwot, , przekazywanych przez wykonawcę bez obciążeo kosztami 
Zamawiającego na 7 dni przed terminem płatności. 

5.  Oprocentowanie będzie zmienne ustalone w oparciu o stawkę bazową - WIBOR 1M, notowany na 2 dni 
robocze przed rozpoczęciem miesiąca, za który naliczone będą odsetki (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku), powiększone o marżę banku. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za 
porozumieniem stron zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M albo stawkę 
najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M bez kosztów obciążających 
Zamawiającego 
6.   Stała marża banku (określona w załączniku nr 1a do SIWZ), nie podlegająca zmianie przez cały okres 
wykonania zamówienia. 
7. Inne opłaty i prowizja banku nie wystąpią. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż 
wymienione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
8. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat.  

9.   Zabezpieczenie kredytu – weksel „in blanco”. 
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd wykorzystania  części kredytu postawionego do jego 
dyspozycji. 
11.   Zamawiający zastrzega sobie możliwośd wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 
12. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej 
(PLN). 
13. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika na umowie kredytu, wekslu, deklaracji 
wekslowej. 
14. Zamawiający przed podpisaniem umowy kredytowej przedłoży aktualne zaświadczenia z ZUS i US 
o braku zaległości wobec tych Urzędów. 
15.  Informacje dodatkowe: 

 Na rachunkach Gminy  w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 

 Gmina nie posiada zaległych zobowiązao w bankach. 

 W Gminie nie był prowadzony program postepowania naprawczego w rozumieniu 
ustawy z dnia 27.08.2009 r .o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 ze zm) 

 Sprawozdania budżetowe oraz uchwały i zarządzenia zmieniające budżet Gminy 
Tarnów dostępne są na stronie gminy www.gmina.tarnow.pl 

 
 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV) 

      66113000 – 5 Usługi udzielania kredytu 

 

 

http://www.gmina.tarnow.pl/
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§ 4. 

IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Wykonawca zrealizuje usługę w terminie od 07.2019r.(od dnia podpisania umowy)  do dnia 
31.12.2027 r. 
 

§ 5. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

 
V.1.Kompetencji lub uprawnieo do prowadzenia określonej działalności. 
Zamawiający określa że Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
1) posiada odpowiednie zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art.36 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r poz.2187 ze zm.)  
2) posiada inny odpowiedni dokument, uprawniający do prowadzenia działalności bankowej zgodnie 
z obowiązującym prawem 
 

V.2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży sprawozdanie finansowe albo jego częśd, w przypadku 
gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju , w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 
przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego 
części za rok 2018. 
 

V.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:  
 Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży wykaz usług udzielenia kredytów dla jednostek 
samorządu terytorialnego w ostatnich trzech latach o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN każdy 
wg załącznika nr 4. 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnośd z oryginałem przez 
notariusza) należy dołączyd do oferty. 
 
 
Va. Podstawy wykluczenia z postępowania 
 
Va.1.  Wykonawca zobowiązany jest wykazad brak podstaw do wykluczenie w oparciu o przesłanki 
określone w art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy pzp 
Zamawiający nie przewiduje przesłanek wykluczenia wskazanych w art.24 ust.5 ustawy pzp 
Sposób wykazania braku podstaw do wykluczenia wskazano w § 5 pkt.I 
Va.1.1.  Zamawiający może wykluczyd wykonawcę na każdym etapie postępowania (art.24 ust.12 
ustawy Pzp) 
Va.1.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 i ust. 5 
ustawy Pzp, może przedstawid dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnid naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośduczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
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ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zapisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 
 
Va.2. Wykluczeniu podlegad będą:  

a. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu  o których 
mowa w § 5 pkt. V  

b. Wykonawcy którzy nie wykażą braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust.1 pkt. 
12-23 pzp. 

c.  Wykonawcy, wobec których zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia określonych w 
art.24 ust.1 pkt.13-23 ustawy pzp 

Va.3.  Wykluczenie wykonawcy następuje: 
1. w przypadkach , o których mowa w art.24 ust.1 pkt.13 lit.a-c i pkt 14 ustawy pzp gdy 

osoba, o której mowa w przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w atr.24 
ust.1 pkt 13 lit.a-c ustawy pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się 
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 
wyroku określony inny okres wykluczenia, 

2. w przypadkach, o których mowa : 
a) w art.24 ust.1 pkt 13 lit.d i pkt 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 
została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ist.1 pkt 13 lit.d ustawy 
b) w art.24 ust. 1 pkt 15 ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia , 
chyba że w tym wyroku został określony inny okres  wykluczenia lub od dnia, w którym 
decyzja potwierdzająca zaistnienie jeden z podstaw wykluczenia stała się ostateczna. 

            3.   w przypadkach o których mowa w art.24 ust.1 pkt 18 i 20 ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata  
                  od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 

 
 

§ 6. 
 
VI. Wykaz oświadczeo i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

VI.1. Opis postępowania zamawiającego na etapie dokonywania oceny spełnienia warunków 
udziału i braku podstaw do wykluczenia w niniejszym postępowaniu: 
 
1) Etap I – Zamawiający mając na względzie uprawnienie nadane treścią art. 24aa ust. 1 
ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert pod kątem ich odrzucenia, a następnie zbada, czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
2) Etap II – ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie 
dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,  wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzieo 
złożenia oświadczeo lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
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3) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 1-2, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy), zamawiający może 
zbadad, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, 
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
 

VI.2. Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu przez 
wykonawcę oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 22 ustawy pzp, zamawiający 
żąda złożenia wraz z ofertą aktualnych na dzieo składania ofert: 
 

1) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jednolity dokument), sporządzonego 
zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE  - załącznik nr 2 do SIWZ – 
oryginał;  
 
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 
3) Jeżeli wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawid – dla każdego 
z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego dokumentu). Takie formularze 
powinny byd wypełnione i podpisane przez te podmioty. 
 
4) Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

5) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 
informacji dotyczących: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyd na sfinansowanie 
zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp –  załącznik nr 3  do SIWZ – oryginał,   
(w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających 
ofertę wspólną we własnym imieniu).  
 

VI.3. Wykaz dokumentów i oświadczeo które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Pzp (dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu) -aktualnych na dzieo ich złożenia: 
 
3.1  kserokopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o 
której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 
ze zm.) lub innego dokumentu, z którego wynika takie zezwolenie, 
 

3.2 kserokopia sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie             
sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o 
rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części za rok 2018 
3.3  wykaz usług udzielenia kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego w ostatnich trzech 
latach o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN każdy wg załącznika nr 4. 
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VI.4. Wykaz dokumentów i oświadczeo, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Pzp - aktualnych na dzieo ich złożenia dotyczących nie podlegania wykluczeniu z postępowania w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 
 

VI.4.1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 
21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - 
oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez wykonawcę; w 
przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną we własnym imieniu; 
 

VI.4.2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zgodnie z 
załącznikiem nr 5 do SIWZ -- oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodnośd z oryginałem 
przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z 
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; 
 

VI.4.3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ – oryginał lub 
kopia dokumentu poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez wykonawcę; w przypadku składania 
oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we 
własnym imieniu; dotyczących nie podlegania wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 
 

VI.4.4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez 
wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną we własnym imieniu 
 
VI.4.5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeo Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - oryginał lub kopia dokumentu 
poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez wykonawcę; w przypadku składania oferty wspólnej 
ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; 
 

VI.4.6) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - oryginał lub 
kopia dokumentu poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez wykonawcę; w przypadku składania 
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oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we 
własnym imieniu; 
 
VI.4.7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1445) – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez wykonawcę; w 
przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną we własnym imieniu; 
 

VI.5. Jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w  ust. 4 pkt.1  niniejszego rozdziału składa:  
 
VI.5.1  Informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 

ustawy; -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

VI.5.2.  Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.-wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

VI.5.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

ust. VI.5.1 i VI.5.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyd, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

VI.5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócid się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

VI. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język 
polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez wykonawcę. 
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 § 7. 
 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeo lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami 
 

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeo, wniosków (innych niż wskazane w § 10), zawiadomieo oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem przez miniPortal (Formularz 
do komunikacji) lub dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP.  
We wszelkiej komunikacji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawca 
posługują się numerem ogłoszenia TAD lub ID postępowania. 
2. Zamawiający może również komunikowad się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
email:  aaleksander@gmina.tarnow.pl, urząd@gmina.tarnow.pl 
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeo 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 
Zamawiający dopuszcza również możliwośd składania dokumentów elektronicznych , oświadczeo lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeo za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w 
pkt.2 adres email. 
3.  Osoby do kontaktu z wykonawcami: 
1) zamawiający wyznacza następujące osoby: 
a)  Irena Podraza – Skarbnik Gminy Tarnów 
 tel. (+48 14) 688-01-27  
b) Anna Aleksander – Z-ca Skarbnika Gminy Tarnów  
 tel. (+48 14) 688-01-19 
 

 

§ 8. 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieśd wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: Piętnaście 
tysięcy 00/100) 
2. Wadium zgodnie z art. 45 ust.6 pzp może byd wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2019 r., poz. 
310). 
 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacid przelewem na następujący rachunek bankowy: 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Tarnów 51 8589 0006 0250 0926 0360 0003 z adnotacją 
„Wadium – przetarg na kredyt , znak sprawy FN.271.1.2019”  
 

4. Wadium musi byd wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed 
dniem 05.06.2019 r godz. 10.00.   
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na 
rachunku bankowym zamawiającego oraz odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie 
Pzp. 

mailto:aaleksander@gmina.tarnow.pl
mailto:urząd@gmina.tarnow.pl
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6.  W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia 
wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym  podpisem elektronicznym wystawcy gwarancji/poręczenia.               
 
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy 
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 
 
8.  Zamawiający zwraca wadium na warunkach podanych w art. 46 ustawy Pzp  
 
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeo lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej  
 
10.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy. 
 
 

§ 9. 
IX. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłużej niż 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyd termin związania 
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócid się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w ust. 3, na 
przedłużenie terminu związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium. 

 

§ 10. 
X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

 
1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ  za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez 
wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.  
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podad adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
 
2. Oferta musi byd przygotowana w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 
danych PDF i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z mini 
Portal na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/ . 
Ofertę należy złożyd w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
 
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostad złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną częśd skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 
 
4. Do oferty należy dołączyd Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę skompresowad do jednego pliku archiwum (ZIP). 
Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał 
składane na formularzu JEDZ powinny mied formę dokumentu elektronicznego dla każdego z nich, 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim 
potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
Wykonawca wypełniając JEDZ, może korzystad z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub 
oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w 
szczególności z wymaganym formatem (pdf). 
 
5. Dodatkowo wraz z ofertą i Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia należy przesład w 
postaci elektronicznej arkusz kalkulacyjny dla obliczenia ceny wg załącznika 1a.  
 
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienid lub wycofad ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 
i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 
 
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonad zmiany ani 
wycofad złożonej oferty. 
 
8. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
wykonawcy, treśd pełnomocnictwa musi jednoznacznie określad czynności, co do wykonywania 
których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel 
wykonawcy. 
 

§ 11. 
 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
1. Ofertę należy złożyd  w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 na adres skrzynki EPUAP 
/tp1fo1l54b/SkrytkaESP   w terminie do dnia 05.06.2019  r  godz. 10.oo 
2. Komisyjne  otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Tarnów,  ul. 
Krakowska 19,  33-100 Tarnów,  piętro II, pok. 207  w dniu  05.06.2019  r . o godzinie 13.00 
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie  i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 
4. Otwarcie ofert jest jawne 
5. Z uwagi na jawnośd ofert zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie 
internetowej www.gmina.tarnow.pl informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia; 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.gmina.tarnow/
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2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) oceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

 

§ 12. 
 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
Do wyliczenia ceny należy przyjąd zakładane terminy i wielkości pobrania transz oraz terminy i 
wielkości spłaty rat kapitałowych, stałą stawkę WIBOR 1  M będącą średnią arytmetyczną z m-ca  
marca 2019  w wysokości  1,64 %,   oraz własną marżę banku wyrażoną w % z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku .  
Cena stanowid będzie sumę stawki WIBOR 1M i marży własnej banku. 

Sporządzając wycenę dla celu porównania ofert należy przyjąd następujące założenia: 
Kwota kredytu :  13 175 000,00 zł. 
Terminy i wielkości pobrania transz kredytu  /ustalone tylko do celów obliczenia ceny/ 

- dla celów obliczenia ceny zakłada się że kredyt zostanie pobrany w jednej transzy  w dniu                 
12 grudnia 2019 r. 
                12.12.2019 r.       -      13 175 000,00 zł 
Terminy i wielkości spłaty rat kapitałowych: 
 

1 rata   29.02 2020 r. 126 600,00 zł 

2 rata   30.04.2020 r. 126 600,00 zł 

3 rata   30.06.2020 r 126 600,00 zł 

4 rata   31.08.2020 r. 126 600,00 zł 

5 rata   31.10.2020 r. 126 600,00 zł 

6  rata  31.12.2020 r. 127 000,00 zł 

7  rata  29.02.2021 r. 130 000,00 zł 

8  rata  30.04.2021 r. 130 000,00 zł 

9  rata  30.06.2021 r. 130 000,00 zł 

10 rata  31.08.2021 r 130 000,00 zł 

11 rata  31.10.2021 r. 130 000,00 zł 

12 rata  31.12.2021 r. 130 000,00 zł 

13 rata  28.02.2022 r. 145 000,00 zł 

14 rata  30.04.2022 r. 145 000,00 zł 

15 rata  30.06.2022 r. 145 000,00 zł 

16 rata  31.08.2022 r. 145 000,00 zł 

17 rata  31.10.2022 r. 145 000,00 zł 

18 rata  31.12.2022 r. 145 500,00 zł 

19  rata  28.02.2023 r. 208 300,00 zł 

20  rata  30.04.2023 r. 208 300,00 zł 

21 rata   30.06.2023 r . 208 300,00 zł 

22 rata  31.08.2023 r. 208 300,00 zł 

23 rata  31.10.2023 r. 208 300,00 zł 

24 rata  31.12.2023 r. 208 500,00 zł 

25  rata  29.02.2024 r. 250 000,00 zł 

26  rata  30.04.2024 r. 250 000,00 zł 

27 rata  30.06.2024 r. 250 000,00 zł 

28 rata  31.08.2024 r. 250 000,00 zł 
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29 rata  31.10.2024 r. 250 000,00 zł 

30 rata  31.12.2024 r. 250 000,00 zł 

31 rata  28.02.2025 r. 383 300,00 zł 

32 rata  30.04.2025 r. 383 300,00 zł 

33 rata  30.06.2025 r. 383 300,00 zł 

34 rata  31.08.2025 r. 383 300,00 zł 

 35 rata  31.10.2025  r. 383 300,00 zł 

36 rata  31.12.2025 r. 383 500,00 zł 

37 rata  28.02.2026 r. 469 150,00 zł 

38 rata  30.04.2026 r. 469 150,00 zł 

39 rata  30.06.2026 r. 469 150,00 zł 

40 rata  31.08.2026 r. 469 150,00 zł 

41 rata  31.10.2026 r. 469 150,00 zł 

42 rata  31.12.2026 r. 469 254,00 zł 

43 rata  28.02.2027 r. 483 300,00 zł 

44 rata  30.04.2027 r. 483 300,00 zł 

45 rata  30.06.2027 r. 483 300,00 zł 

46 rata  31.08.2027 r. 483 300,00 zł 

47 rata  31.10.2027 r. 483 300,00 zł 

48 rata  31.12.2027 r. 483 496,00 zł 
 

W celu jednolitego sposobu wyliczenia ceny, do niniejszej specyfikacji załącza się arkusz 

kalkulacyjny, stanowiący załącznik nr 1 a.  

 
Koszt oferty musi byd wyrażony w złotych (PLN) i w groszach oraz określony jednoznacznie                            
i w ostatecznej wysokości. 
Koszt oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznad się                    
z opisem zamówienia. 
 

§ 13. 
 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
1. Zamawiający przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej będzie postępowad zgodnie z 
wymaganiami ustawy oraz kierowad się przesłankami określonymi w kryteriach oceny ofert. 
2. Zamawiający stosowad będzie ocenę punktową. 
 
3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich  znaczenie: 

 

 

 

 

 
l.p. 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilośd punktów 
jakie może otrzymad oferta 

za dane kryterium 
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1)  Cena ( C )      60 % 60 punktów 

2)  Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu (T) 40 %               40 punktów 

 
 
3.1.  Zasady oceny kryterium "CENA" (C). 

 
 

 

 

 

 

 

3.2. Zasady oceny kryterium „TERMIN” wypłaty poszczególnych transz kredytu” (T). 

 

    T = Tmin / To x 40 pkt 

gdzie: 

           T        -  ilośd punktów za termin wypłaty poszczególnych transz kredytu 

           Tmin     -  najkrótszy termin wypłaty poszczególnych transz kredytu 

           To       -  termin wypłaty poszczególnych transz kredytu z oferty rozpatrywanej 

 

T-  „TERMIN wypłaty poszczególnych transz kredytu” (T). (minimum 1 dzieo, maksymalnie 4 dni) 

 

3.3.  Liczba.punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru: 

                                      C+T 

 
4. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska 
najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 
 
5.Jeżeli nie można wybrad 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. 
 

§ 14. 
 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę,  siedzibę  i adres wykonawców,  którzy złożyli 
oferty, a także punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 4), na stronie internetowej 
www.gmina.tarnow.pl  
 

Przyznane pkt C = 
cena najniższa  x  60 pkt 

  cena  badanej oferty 

http://www.gmina.tarnow.pl/
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3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 
Pzp w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
 
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(jeżeli dotyczy), zamawiający może wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

§ 15. 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

1.  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 

§ 16. 
 

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 
 
1. Istotne  postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy wyszczególnione 
zostały w §  3 pkt. III. 1 „Szczegółowe warunki zamówienia”. 

§ 17. 
 

XVII. Zmiany umowy 
Zamawiający dopuszcza możliwośd dokonania istotnych zmian postanowieo zawartej umowy w 
następujących przypadkach: 
- niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości, 
- zmiana obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 
umowy do aktualnego stanu prawnego lub które będą miały wpływ na realizację Umowy. 
 

§ 18. 
  
XVIII.  Obowiązek informacyjny z RODO tj. 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) 
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 RODO, 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 zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 
dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnid obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio 
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pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeo, o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO. 
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie). 
 

§ 19. 
 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia 
 
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieśd szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówieo 
publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy Pzp. 
3. 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 Pzp. 
4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowad 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji 
zamawiający powtarza czynnośd albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 
wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności powtórzone lub 
dokonane wskutek uznania przez zamawiającego zasadności informacji, nie przysługuje odwołanie, z 
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
5. Odwołanie powinno wskazywad czynnośd lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodnośd z przepisami ustawy, zawierad zwięzłe przedstawienie zarzutów, określad żądanie 
oraz wskazywad okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznad się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznad 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. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowieo specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 
10.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąd wiadomośd 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 



17 
 

11.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowieo 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający może przedłużyd termin składania ofert. 
12.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
13.Wykonawca może zgłosid przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyśd strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz 
wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzieo ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
15.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
16. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 
17. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r, poz. 2188 ) jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 
18. Skarga powinna czynid zadośd wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierad 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości 
 

§ 20. 
 

XX. Załączniki do SIWZ: 
 
Załączniki do SIWZ, które wykonawca składa wraz z ofertą 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 1a  - Arkusz kalkulacyjny do wyliczenia ceny, 

Załącznik nr. 2  - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  (JEDZ) /wzór/, 

 

Załączniki do SIWZ, które wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert. 

Załącznik nr 3 – o 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 późn.zm) 

 

Załączniki do SIWZ, które wykonawca składa na wezwanie zamawiającego  

Załącznik   nr   4  -   Wzór wykazu wykonanych przez  Wykonawcę usług, 

Załącznik nr 5 - Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 
Załącznik  nr 6  -  Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu   lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
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