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Specyfikacja Warunków Zamówienia 

(dalej SWZ) 

w przetargu nieograniczonym 

pn. „Udzielenie Gminie Lidzbark długoterminowego kredytu w wysokości 4.500.000 zł  

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej  

zaciągniętych kredytów” 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Lidzbark 

ul. Sądowa 21 

13-230 Lidzbark 

Tel. 23 696 15 05 

E mail: umig@lidzbark.pl 

Strona internetowa prowadzonego postępowania 

https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark 

Strona internetowa na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark 

Ofertę należy złożyć za pomocą https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark 

Bezpośredni link do prowadzonego postępowania:   

https://platformazakupowa.pl/transakcja/625551 

 

 

II. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.  

2. Postępowanie oznaczone jest nr BiGK.271.1.15.2022 Wykonawcy we wszelkich 

kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na podany numer. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SWZ. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu 

wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do 

realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 

6. Zamawijący nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać 

się wyłącznie Wykonawcy, o którym mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark
https://platformazakupowa.pl/transakcja/625551
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7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, 

przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest  udzielenie Gminie Lidzbark długoterminowego kredytu 

w wysokości 4.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz 

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do 

SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 

3. Kody CPV:  

66113000-5 Usługi udzielenia kredytu  

4. Przedmiotem zamówienia jest usługa powszechnie dostępna o określonych normach 

technicznych, standardach i wymaganiach wynikających z określonych przepisów 

prawa ustawy Prawo bankowe. Powtarzalne cechy jakościowe i techniczne usługi nie 

wymagają skomplikowanego opisu i podania zróżnicowanych cech jakościowych. 

Usługa kredytu dla jednostki samorządu terytorialnego, nie ma potrzeby wyrażania 

jednostkowych i unikalnych wymagań nabywcy i cech specyficznych przedmiotu 

zamówienia. W usługach udzielenia kredytu istnieje stały poziom cech oferowanego 

produktu. Zamawiana usługa udzielania kredytu jest porównywalna z innymi 

oferowanymi na rynku. W przypadku usługi udzielenia kredytu nie występują koszty 

cyklu życia wiązane m.in. z używaniem, modernizacją, naprawą, utrzymaniem, 

zużyciem, wycofaniem, utylizacją.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w niepełnej kwocie 

bez podania przyczyn oraz bez konsekwencji finansowych i bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów. W nawiązaniu do art. 433 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych zamawiający przewiduję możliwość ograniczenia zakresu zamówienia 

przy czym minimalna wartość zamówienia – udzielonego kredytu zostaje określona 

na poziomie 3 000 000,00 zł .  

6. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, 

a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części ze względów jednorodności całości 

zamówienia oraz ekonomicznych. Zamówienie stanowi jednolitą całość, której 

rozdzielenie powodowałoby generowanie dodatkowych kosztów na etapie realizacji, 
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czasochłonność i brak spójności. W opinii Zmawiającego nie ma możliwości 

logicznego podziału zamówienia na części.  

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych. Każdy z 

Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

spowoduje odrzucenie ofert. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Złożenie oferty 

zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty. 

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

11. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej oraz udzielenia zamówień powtarzających się. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 

214 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy. 

13. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. 

14. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubieganie się o wykonie zamówienia 

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 

15. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, 

o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy. 

16. Zamawiający określa obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

zamówienia. W związku ze specyfika ograniczonego kręgu Wykonawców – banki 

działające na podstawie ustawy Prawo Bankowe oraz charakteru zobowiązania – 

kredyt bankowy, Zamawiający nie douszcza możliwości udziału podwykonawców w 

realizacji niniejszego zamówienia.  Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

17. Zamawiający przewiduje wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy, w okolicznościach o których mowa w art. 95 ustawy. Zamawiający określił 

wymagania w § 6 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ.  

1. Kredytobiorca, stosowanie do art. 95 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

wymaga zatrudnienia przez Bank, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji umowy, jeżeli wykonywane przez nie czynności 

polegają na wykonywaniu pracy, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.   

2. Kredytobiorca wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co najmniej 

jednej osoby do stałych kontaktów w sprawach związanych z obsługą udzielonego 

kredytu tj. opiekuna klienta.  

3. Bank każdorazowo na pisemne żądanie Kredytobiorcy w terminie wskazanym przez 

Kredytobiorcę nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć określone 
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przez Kredytobiorcę dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Bank osób wykonujących wskazane 

przez Kredytobiorcę czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: [art. 438 ust. 1 

ustawy Pzp], w szczególności:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania niniejszej umowy – osób 

wykonujących w ramach umowy czynności o których mowa w ppkt. 1 i 2 , Bank 

zobowiązany jest do przekazania Kredytobiorcy dowodów/dokumentów to 

potwierdzających. Obowiązek ten Bank realizuje w terminie 5 dni od dokonania 

przedmiotowej zmiany. 

5. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących 

czynności opisane w ppkt. 1 i 2 niniejszej umowy przez cały okres realizacji 

wykonywanych przez nie czynności, w szczególności poprzez wezwanie Banku do 

okazania dowodów/dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i 

należnych podatków z tytułu zatrudnienia tych osób. Kredytobiorca zastrzega sobie 

możliwość przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Banku. 

6. Niezłożenie przez Bank w wyznaczonym przez Kredytobiorcę terminie zapewnienia, 

o którym mowa w ppkt 3 lub żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę uznane zostanie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 i 2 czynności. i 

będzie podstawą do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 

2 umowy.  

 

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia -  do 01.11.2022 r. (postawienie do dyspozycji środków 

pieniężnych - kredytu).  

2. Termin spłaty kredytu – 20.12.2034 r.  

3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze 

umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ. 
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V.PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców: 

1) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 108 ust. 1 ustawy, 

z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy; 

2) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) – 10) 

ustawy, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy. 

3) wobec których zachodzą przesłanki określone w  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego, zwaną dalej ustawą sankcyjną:  

1) wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 

w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 

2) których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę 

lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 

sankcyjnej; 

3) których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 

2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 

jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej. 

4) Wobec których zachodzą zachodzą przesłanki określone w  art. 5k 

Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). W 

niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakazuje się 

udziału: 



 

7 

 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub 

organów z siedzibą w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności 

bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym 

mowa w lit. a) ; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w 

imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b), 

 

Weryfikacja zakazu, o którym mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 4) w stosunku do 

konkretnego podmiotu, zostanie dokonana za pomocą wszelkich dostępnych 

środków.  

 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3 następuje na okres trwania okoliczności 

określonych w ust. 1 ustawy sankcyjnej. 

4. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1 

ustawy sankcyjnej, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub 

uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej 

negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do 

negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, 

odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy 

konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu 

stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Zakaz o którym mowa w pkt. 1 ppkt 4 dotyczy również podwykonawców, dostawców 

lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie 

zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości 

zamówienia. 

 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 
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Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego 

warunku. 

2) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji 

Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 

36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo Bankowe (Dz.U. 2021.2439 t.j.) lub inny 

dokument uprawniający do wykonywani czynności bankowych, zgodnie z 

przepisami Prawa bankowego np. w przypadku banków państwowych, pisemne 

oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego 

rozporządzenia. 

 

W przypadku banku, który swoją działalność rozpoczął przed wejściem w życie 

ustawy, o której mowa w art. 193 tj. ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo 

bankowe i nie posiada zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego na 

utworzenie banku, jest upoważniony do wykonywania czynności bankowych 

ustalonych w statucie w zakresie, w jakim nie sprzeciwiają się temu przepisy 

ustawy zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.  

 

Zgodnie z art.117 ust. 2 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art.112 ust. 2 pkt 2, 

jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji 

te uprawnienia są wymagane.  

 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego 

warunku. 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego 

warunku. 

 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 
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polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 

udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy. W odniesieniu 

do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 4, 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

 

VII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNYCH 

DOKUMENTÓW LUB OŚWIADCZEŃ JAKICH ŻĄDA ZAMAWIAJĄCY OD 

WYKONAWCY 

1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą: 
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1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu (dalej zwane oświadczeniem JEDZ), w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego, aktualne na dzień składania ofert 

− oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 

sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego 

w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16); 

− Zamawiający informuje, że instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną 

wersję formularza JEDZ można znaleźć pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-

regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 

Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod 

adresem: https://espd.uzp.gov.pl/. W tym celu przygotowany przez 

Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) 

w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ, należy zaimportować do 

wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam 

instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza JEDZ, z zastrzeżeniem 

poniższych uwag; 

− oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania 

ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe 

środki dowodowe – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

określonych przez Zamawiającego odpowiednio w Części III JEDZ Tabela A, B, 

C i D, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

określonych przez Zamawiającego w Części IV sekcję α (alfa); 

− w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie JEDZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu; 

− w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, 

JEDZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 
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warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje 

się na jego zasoby; 

− w Części II Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczące podwykonawców, na których 

zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić 

osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia 

(w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, 

wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest 

zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców 

odrębnych JEDZ, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B 

oraz w Części III; 

Uwaga: Zamawiający zastrzega, że w Części III Sekcja D Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia JEDZ tj. „INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE 

MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU 

ZAMAWIAJĄCEGO” Wykonawca oprócz podstaw wykluczenia określonych w 

instrukcji wypełnienia JEDZ stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ, składa także 

oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 5k ust. 1 

Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 

8.4.2022) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) - wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ oraz załącznik nr 9 do SWZ.  

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeśli 

Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby  – wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do SWZ; 

3) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana 

do jego reprezentowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpis lub 

informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia przedmiotowych dokumentów, jeżeli Zamawiający może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 

Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
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4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy w sytuacji gdy w imieniu Wykonawcy działa osoba, 

której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów do 

reprezentowania (odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru); 

5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, jeśli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia; 

6) dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli Wykonawca wnosi wadium 

w innej formie niż pieniądz;.  

7) informację o wysokości prognozowanych odsetek od kredytu z rozbiciem na 

poszczególne lata kredytowania; 

oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 

oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ oraz załącznik nr 9 do SWZ; 

2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności 

bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo Bankowe 

(Dz.U. 2021.2439 t.j.) lub inny dokument uprawniający do wykonywani czynności 

bankowych, zgodnie z przepisami Prawa bankowego np. w przypadku banków 

państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie 

stosownego rozporządzenia. 

 

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) 

ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy – odnośnie orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzona nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed jej złożeniem; 
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2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275), 

z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.; 

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 1) ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 

przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 

Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem 

terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub 

opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłat tych należności; 

4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 

właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłat tych należności; 

5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, 

sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego/jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia 

z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 

ust. 1 pkt 3) ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy – dotyczących orzeczenia zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 
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ust. 1 pkt 5) ustawy – dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy, art. 109 

ust. 1 pkt 1) ustawy – odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności 

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 poz. 1170), art. 109 ust. 1 pkt 5)–10) 

ustawy. 

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 

118 ustawy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt. 3 ppkt 1), 3)-6), potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1)-6)  potwierdzające, że 

nie zachodzą wobec Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 3 pkkt 1) – składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w zakresie, o którym mowa w pkt. 3 pkkt 1); 

2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 3), zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt. 3 ppkt 4), lub 

odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 3 ppkt 5) – składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 

gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 
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sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury. 

Dokument, o którym mowa w pkt. 6 ppkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 ppkt 2), 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą 

się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 

ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia 

przedmiotowych dokumentów stosuje się odpowiednio do zapisów określonych w pkt. 

6. 

8. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zapisy pkt 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

9. 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 podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

10. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne 

informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu, o których 

mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 

2415), Wykonawca składa w formie elektronicznej, w zakresie i w sposób określony 

w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy. 

11. Oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy 

lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, oraz zobowiązanie podmiotu 
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udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej 

zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju 

przekazywanych danych. 

12. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 11, przekazywane 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 

wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

o których mowa w niniejszej SWZ. 

13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

odpowiednio Wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi 

umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty 

inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

lub podmiot udostępniający zasoby, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako 

dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

14. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci 

papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

 

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM 

OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH 

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 
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1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark 

2. W niniejszym postępowaniu cała komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą 

odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą platformy 

dedykowanej https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark . Złożenie oferty wraz z 

załącznikami następuje wyłącznie przy użyciu dedykowanego Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty na platformie dedykowanej  

https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark .  

3. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu 

z Wykonawcami: przetargi@lidzbark.pl 

4. Zamawiający nie udziela telefonicznie informacji dotyczących treści SWZ oraz innych 

informacji dotyczących niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się znakiem postępowania BiGK.271.1.15.2022. 

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-

regulamin oraz uznaje go za wiążący; 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie 

internetowej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje; 

3) musi postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, przedmiotowe środki 

dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 

w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, pełnomocnictwo lub inne dokumenty 

niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

sporządza się w języku polskim w postaci elektronicznej w formatach danych: .pdf, 

.doc, .docx, .rtf, .odt i przekazuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

określonych dla danych dokumentów w SWZ. 

8. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na platformę 

https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark Za datę przekazania wniosków, 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych 

odwzorowań oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę 

https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, 

komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej 

osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@lidzbark.pl.  

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy 

https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark dotyczące w szczególności logowania, 

składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się 

w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.plstrona/45-instrukcje 

10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 

wynosi 150 MB. 

11. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające 

pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 

512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 

Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów 

operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 

Explorer minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 

f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji 

sieciowej - kodowanie UTF8, 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

12. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się znakiem postępowania BiGK.271.1.15.2022. 

13. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark. Na stronie tej Zamawiający będzie 

https://platformazakupowa.pl/
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zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych 

związane z niniejszym postępowaniem. 

14. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Paulina Meler  e-mail  przetargi@lidzbark.pl , 

Gabriela Sadowska.  

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca związany jest ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert 

tj. do dnia 15.10.2022 r. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

1) Sposób złożenia oferty został określony w Regulaminie zamieszczonym na stronie 

internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. Ofertę należy złożyć w 

oryginale. Do oferty Wykonawca dołącza dokumenty i oświadczenia, których 

obowiązek złożenia Zamawiający wskazał w niniejszym SWZ. Ofertę sporządzoną 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ wraz z załącznikami, o których 

mowa w Rozdziale VII pkt 1) SWZ należy złożyć przy użyciu dedykowanego 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty na platformie dedykowanej 

https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark 

2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę sporządzoną według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy. 

3) Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247 

z późn. zm.) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby 

uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku 

sporządzenia przez Wykonawcę oferty w języku obcym przekazuje ją wraz 

z tłumaczeniem na język polski. Złożenie oferty w języku obcym bez tłumaczenia na 

język polski spowoduje odrzucenie ofert na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy 

jako niezgodnej z przepisami ustawy. 

5) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpis lub informację 

z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
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Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do 

złożenia przedmiotowych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa 

osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z przedmiotowych 

dokumentów, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego 

dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

Wymaganie Zamawiającego do złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu 

potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub 

podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 

zasadach. 

6) Wykonawca może wskazać podmiotowe środki dowodowe, które Zamawiający 

posiada oraz potwierdzić ich prawidłowość i aktualność, a także podać dane 

umożliwiające dostęp do tych środków, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. 

7) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy stanowiących Załączniki do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

8) W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2020 poz. 1913), Wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku pn. „Dokumenty niejawne”. Na platformie w formularzu składania 

oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Sposób zamieszczenia informacji stanowiących 

tajemnice przedsiębiorstwa został określony w Instrukcji składania ofert dla 

Wykonawców. 

9) Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji wykazać 

spełnienie przesłanek określonych  w art. 11 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia 

informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 
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umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę  tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę niezbędnych działań 

w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z 

postanowieniami art. 18 ust 3 Pzp. 

10) Zamawiający wymaga, aby każdy dokument elektroniczny (plik) zawierający 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa został przygotowany i załączony 

do oferty w 2 wersjach: 

1) Wersja I – plik zawierający pełne informacje (bez anonimizacji), które stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa przeznaczony dla Zamawiającego – plik ten nie będzie 

udostępniany innym wykonawcom.  

2) Wersja II – plik zawierający zanonimizowane informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa - umożliwiający udostępnianie na zasadach art. 74 ustawy Pzp, 

bez ingerencji Zamawiającego w treść dokumentu elektronicznego. 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej Izby 

Odwoławczej, na gruncie ustawy Pzp nie jest możliwe zastrzeganie całych 

dokumentów, a jedynie zawartych w nich informacji. W Wyroku z dnia 2017-03-13, KIO 

381/17 Izba podkreśliła, że: „Zastrzeganie informacji jest wyjątkiem od reguły jawności, 

zatem powinno ono mieć możliwie jak najmniejszy rozmiar, tj. nawet jedynie 

poszczególne, pojedyncze nazwy, liczby czy inne dane." 

[https://szukio.pl/fragmenty/1891]. Przykład danych zanonimizowanych: 

„W celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt….. SWZ 

wskazuję dostawę realizowaną na rzecz podmiotu prywatnego tj. 

xxxxxxxxxxxxxxx o wartości xxxx, której przedmiotem było …………….” 

11) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być 

one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Zamawiający oceni, czy zastrzeżone przez Wykonawcę informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji w oparciu o konkretny stan faktyczny. Zamawiający 

informuje, że badając zasadność zastrzeżenia konkretnej informacji nie będzie brał 

pod uwagę cytowanych przez Wykonawcę ogólnych wyroków czy dowodzenia, że 

niezbędnym działaniem podjętym w celu nieujawnienia informacji do wiadomości 

publicznej jest fakt, że Wykonawca zastrzegł ją w ofercie. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

https://szukio.pl/fragmenty/1891
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12) Wykonawca może złożyć ofertę do upływu terminu składania ofert.  

13) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji Wycofanie/ponowne złożenie oferty 

dostępnej na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

14) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

15) W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: 

1) w Formularzu ofertowym należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba 

podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. 

Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania 

3) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

16) Zmawiający wskazał w Rozdz. VII. pkt. 1 dokumenty i oświadczenia, które 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.  

 

XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy 

https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark, do dnia 18.07.2022 r. godz. 12:00. 

Bezpośredni link do postępowania został wskazany w Rozdz. I SWZ. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.07.2022 r.  o godz. 12:30. 

3. Otwarcie ofert następuje po odszyfrowaniu ofert na platformie 

https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark 

4. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego, przy użyciu którego Zamawiający 

dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego w pkt 2 SWZ, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu 

otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
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6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1) Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz ofertowy, 

stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. 

2) Łączna cena oferty brutto musi zawierać wszystkie elementy związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi 

postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ, z uwzględnieniem 

wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, 

niezbędnych do wykonania zadania a także innych składniki wpływające na 

ostateczną cenę. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub 

upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za 

realizację zamówienia była ceną całościową. Proponowana cena łączna powinna być 

podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać 

żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. Cena oferty zostanie 

przedstawiona przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 

2 do SWZ. 

3) Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki 

wynikające z obowiązujących przepisów. 

4) Cenę oferty należy podać uwzględniając dane, o których mowa w Załączniku nr 1 i nr 

7 do SWZ oraz inne koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia 

przepisami prawa, a także koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów. Wycena 

powinna być wykonana z należytą starannością, w sposób rzetelny i realny. 

5) Cena ofertowa musi być podana cyfrowo z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku oraz słownie, wraz z podaniem wartości WIBOR 1 M oraz marży banku. 

6) Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień 

składania ofert. 

7) Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być w złotych polskich cyfrowo i słownie, 

w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 
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8) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 

polskich. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

9) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów 

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca ma 

obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru i/lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru i/lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i/lub usług, która zgodnie z wiedzą 

Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

10) Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 

11. W celu złożenia oferty należy przyjąć WIBOR -1M na ostatni dzień miesiąca 

poprzedzającego miesiąc złożenia oferty przy założeniu uruchomienia kredytu w jednej 

transzy do dnia 1 listopada 2022  – 4 500 000 zł. 

12. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni, a rok 

365/366. 

13. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  

14. Informacje o Zamawiającym niezbędne do przygotowania oferty kredytowej oraz 

dokumenty potwierdzające zdolność kredytową Zamawiającego w tym opinie RIO są 

dostępne pod prowadzonym postępowaniem jako załączniki oraz na stronie internetowej 

http://bip.umig.lidzbark.pl/artykuly/56/budzet-finanse  

http://bip.umig.lidzbark.pl//  ->  zakładka Budżet, finanse.  

15. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji 

zamówienia, opłaty, odsetki i inne podobne koszty związane z udzieleniem 

zamawiającemu kredytu bankowego, warunki i obowiązki umowne. Podana przez 

Wykonawcę cena oferty stanowić będzie maksymalny koszt dla Zamawiającego w 

związku z realizacją zamówienia. 

 

 

http://bip.umig.lidzbark.pl/artykuly/56/budzet-finanse
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XIII.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Ocena ofert będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że 

maksymalna punktacja wynosi 100 punktów.  

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty. Punktacja będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów: 

 

„Cena (C)” – 95 pkt  

„Czas uruchomienia transzy kredytu (T)” – waga kryterium 5 pkt 

 

Kryterium „Cena” (C) – waga 95 pkt  

cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 95% 

  cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto 

podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca 

poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

Kryterium Czas uruchomienia transzy kredytu (T) – waga 5 pkt 

 

Za zaproponowany czas uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia wniosku, 

Zamawiający przyzna punkty według poniższej tabeli: 

Lp. 
 Czas uruchomienia transzy kredytu od dnia 

złożenia wniosku 

Ilość 

punktów 

1. 1 dzień  5 

2. 2 dni 3 

3 3 dni 1 

4. 4 dni  i więcej 0 

 

Uwaga: Zamawiający wymaga podania terminu uruchomienia transzy kredytu od dnia 

złożenia wniosku w pełnych dniach. 
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W sytuacji gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże terminu uruchomienia transzy kredytu 

Zamawiający uzna i do oceny ofert przyjmie 4 dniowy termin uruchomienia transz 

kredytu liczony od dnia złożenia wniosku. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, 

jako sumę w ramach kryteriów oceny ofert.  

5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego  zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 

roku. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów 

zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie 

ceny  kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w 

kryterium o najwyższej wadze. 

7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, 

zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 7, 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub 

koszt. 

 

XIV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000 zł. ( słownie: dwa 

tysiące złotych 00/100).   

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego 

w SWZ. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany 

w punkcie 4 niniejszego Rozdziału SWZ; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) 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. 2020 poz. 299). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000110
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Nr rachunku 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 z dopiskiem „Wadium znak 

sprawy BiGK.271.1.15.2022”.  

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku 

Zamawiającego. 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 

elektronicznej. 

6. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych 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 powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne 

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 

gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 98 ust. 6 ustawy. 

7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w ustawie. 

 

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

1) Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1) Istotne dla Stron postanowienia umowy zostały zawarte są we wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 

2) Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian umowy bez przeprowadzania nowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, 

o których mowa w art. 455 ustawy i ponadto dopuszcza zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 

7 do SWZ. 
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XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje niezwłocznie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 253 ustawy. 

2) Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dopełnić 

następujących formalności: 

1) przedłożyć Zamawiającemu: 

a) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (np. umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie 

realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 

b) wszelkie dane kontaktowe oraz wymagane informacje zgodnie z wzorem 

umowy; 

c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy w sytuacji, gdy w imieniu Wykonawcy umowę 

podpisuje osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 

dokumentów do reprezentowania (odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

innego właściwego rejestru), o ile umocowanie do podpisania umowy nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty 

3) Niedopełnienie obowiązków wskazanych powyżej w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, może zostać uznane przez Zamawiającego za równoznaczne 

z odmową lub uchylaniem się Wykonawcy od podpisania umowy. W takiej sytuacji 

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 2) 

ustawy, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, 

o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2)-4) ustawy, wystąpi odpowiednio do gwaranta 

lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium. 

4) Zamawiający zawrze umowę na zasadach określonych w ustawie. 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

1) Środki ochrony prawnej wnosi się zgodnie z zapisami zawartymi w dziale IX Środki 

ochrony prawnej ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
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2) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

3) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 

udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

4) Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, 

podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienie umowy oraz zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy oraz 

zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 

5) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 

1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

6) Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 ustawy, 

a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp. 

 

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. 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”, Zamawiający 

informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka; 

2) w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark za pomocą 

adresu e-mail: iod@lidzbark.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Udzielenie Gminie Lidzbark długoterminowego kredytu w wysokości 

4.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę 
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wcześniej zaciągniętych kredytów”, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 

74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 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; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

c) 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; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) 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. 

 

XX. ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SWZ 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 
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2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu (JEDZ) 

4) Załącznik nr 4 – Wzór zobowiązania 

5) Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 

grupy kapitałowej 

6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie o aktualności informacji 

7) Załącznik nr 7 – Wzór umowy  

8) Załącznik nr 8 – Oświadczenie wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

9) Załącznik nr 9 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby z art. 125 ust. 5 

ustawy Pzp  

10) Załącznik nr 10 – Instrukcja wypełniania JEDZ 

11) Załącznik nr 11 - Pozostałe załączniki  

1) Decyzja w sprawie nadania numeru NIP 

2) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 

3) Zaświadczenie o wyborze Burmistrza 

4) Uchwała nr XXI/172/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 czerwca 2004 r.  

w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Lidzbark 

5) Sprawozdanie Rb-27S za IV kw. 2021 

6) Sprawozdanie Rb-28S za IV kw. 2021 

7) Sprawozdanie Rb-N za IV kw. 2021 

8) Sprawozdanie Rb-Z za IV kw. 2021 

9) Sprawozdanie RB-NDS za IV kw. 2021 

10) Uchwała Nr RIO.VIII-0120-390/21 z dnia 16.11.2021 r. w sprawie opinii  

o przedłożonym przez Burmistrza Lidzbarka projekcie uchwały budżetowej 

Gminy Lidzbark na 20212 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 

przedstawionego w tym projekcie 

11) Uchwała Nr RIO.VIII-0120-391/21 z dnia 16.11.2022 r. w sprawie opinii  

o przedłużonym przez Burmistrza Lidzbarka projekcie wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034 

12) Uchwała Nr RIO.VIII-0120-48/22 z dnia 26.01.2022 r. w sprawie opinii  

o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lidzbark na podstawie przyjętej 

przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2022-2034 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2022 r.  

13) Uchwała Nr RIO.VIII-0120-244/22 z dnia 18.05.2022 r. w sprawie opinii  

o możliwości spłaty przez Gminę Lidzbark kredytu długoterminowego w kwocie 

4.500.000 zł 
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14) Uchwała Nr RIO.VIII-0120-161/22 z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie 

pozytywnej opinii przedłożonego przez Burmistrza Lidzbarka sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2021 r.  

15) Zarządzenie nr 29/22  Burmistrza Lidzbarka z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów  

16) Zarządzenie nr 57/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie 

zmiany Zarządzenia nr 29/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 09 maraca 2022 r. w 

sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów  

17) Zestawienie zobowiązań Gminy Lidzbark z tytułu kredytów   

18) Uchwała nr XL/343/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 17 grudnia 2021 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2022 r.  

19) Uchwała nr XK/342/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 17 grudnia 2021 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lidzbark  

 

 


