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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej, która przekracza kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy  

Prawo zamówień publicznych  
 

 

USŁUGA POLEGAJĄCA NA UDZIELENIU KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W 

WYSOKOŚCI  DO 10.000.000 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU 

BUDŻETU GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI W 2019 ROKU, Z TERMINEM SPŁATY W 

LATACH 2021 – 2029 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Pruszcz Gdański 
ul. Wojska Polskiego 30, 83 – 000 Pruszcz Gdański  
link do profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski  
nr tel. 58 692 94 21  
e-mail zamowienia@pruszczgdanski.pl 
strona internetowa Zamawiającego www.pruszczgdanski.pl 

 
 
 
 
 
 
 

PODSTAWA PRAWNA 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z 
późn. zmianami) zwaną dalej „ustawą Pzp” 
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Rozdział 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w 

wysokości do 10.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pruszcz Gdański 

w 2019 roku, z terminem spłaty w latach 2021 – 2029.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 6 do SIWZ. 

3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio związanych z wykonywaniem prac 

obejmujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczące udzielenia kredytu, uruchomienia 

kredytu, spłaty kredytu i odsetek oraz zabezpieczenia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy. Zgodnie z treścią art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – przez 

nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na 

rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 

a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. 

W projekcie umowy – załącznik do SIWZ zawarte zostały zasady dotyczące:  

a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 

4. Kod główny CPV 66113000. 

5. Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

zastosowana zostanie tzw. /procedura odwrócona/, o której mowa w art. 24aa ustawy pzp, tzn. 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

 

Rozdział 2 

Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia spłaty kredytu, lecz nie dłużej niż do 

dnia 30.04.2029r.   

Termin uruchomienia kredytu – jednorazowo do dnia 31.12.2019 r. lub w dwóch transzach, w tym 

pierwsza w kwocie do 80% wysokości kredytu (planowany termin uruchomienia pomiędzy listopadem 

a grudniem 2019 r.).  

 

Rozdział 3 

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia 

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

1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów : 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że  posiada uprawnienia do 

wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) a w przypadku określonym w art.178 ust.1 ustawy Prawo 

bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie 

ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.   

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie: 

- art. 24 ust.1 pkt. 12 – 23  ustawy Pzp.  

- art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.  

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający wykluczy 

z udziału w postępowaniu Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym 

przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy 

z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 

oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

 

Rozdział 4 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty aktualne 

na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zwanego dalej JEDZ wg. 

wzoru (zał. nr 2 do SIWZ).  

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ). 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument (JEDZ) 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

Informacje pomocnicze na temat jednolitego dokumentu, w tym instrukcję jego wypełniania oraz 

informacje dotyczące elektronicznego narzędzia do jego wypełnienia są dostępne na stronie Urzędu 

Zamówień Publicznych pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

https://espd.uzp.gov.pl/
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Pzp, tj.: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych 

przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo 

bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, 

o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp: 

 informacji 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;  

 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 - 

wg załączonego wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ; 

 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg załączonego wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ; 

3) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 

 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. 

3. Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 

ustawy Pzp odbędzie się na podstawie jednolitego dokumentu (JEDZ) złożonego przez Wykonawcę 

wraz z ofertą. 

4. Forma złożonych dokumentów: 

1) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdział 4 SIWZ należy złożyć w oryginale w 

postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia. 

2) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 

opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę, albo odpowiednio 

przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych 

w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej 

kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

3) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę 

za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z 

wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie 
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z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w JEDZ, dostępności dokumentów, o których mowa w 

Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 3 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę dokumenty. 

6. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp 

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

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

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zobowiązanie należy złożyć 

wraz z ofertą zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SIWZ. 

3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 2 i 3. 

7. Wykonawcy występujący wspólnie 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W 

związku z tym składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika.  

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

za wykonanie umowy. 

8. Wykonawcy zagraniczni: 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 2) i pkt 3) składa 

odpowiednio:  

a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 

b) 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 ustawy Pzp;  
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2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a) oraz lit. b) niniejszego rozdziału, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

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.8 pkt. 1 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

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

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 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. 

Postanowienia ust. 8 pkt. 2) niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio. 

9. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki 

cywilnej, konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa powyżej składa osobno każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. W sytuacji, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy 

kapitałowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku 

przynależności do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 

do SIWZ. 

10. W przypadku załączenia przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających brak 

podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz ze złożoną ofertą, 

Zamawiający uzna, iż powyższe dokumenty są aktualne na dzień ich złożenia i mają zostać przez 

niego poddane ocenie. W przypadku błędnie złożonych wraz z ofertą dokumentów lub oświadczeń, 

Zamawiający skorzysta z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

Rozdział 5 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

1. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest:  

w sprawach formalno – prawnych: Beata Rembisz, tel. 586929420; e-mail: 

zamowienia@pruszczgdanski.pl,  

w sprawach merytorycznych:  Marzena Skoczylas tel. 586929444 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej za pośrednictwem „Platformy Zakupowej” dostępnej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski . 

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, 

mailto:zamowienia@pruszczgdanski.pl
https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski
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wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji obywa się w formie elektronicznej za 

pośrednictwem „Platformy Zakupowej”, korzystając z przycisku „Wyślij wiadomość” znajdującego 

się na stronie dotyczącej danego postępowania.  

4. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania „Platformy Zakupowej” komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami, może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej. 

5.  Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320 z późn. 

zm.), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie 

Zakupowej, tj.:  

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,  

2) 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,  

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 

10.0.,  

4) włączona obsługa JavaScript,  

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.  

6. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. Zalecany format: .pdf. 

7. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:  

1) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES,  

2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu 

XAdES.  

8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z „Platformy Zakupowej”, określone w Regulaminie zamieszczonym na 

stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  oraz uznaje go za 

wiążący.  

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z „Platformy Zakupowej” dotyczące w szczególności 

logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert 

oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu „Platformy Zakupowej” 

znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .  

 

Rozdział 6 

Wymagania dotyczące wadium 

1. Wysokość wadium.  

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł. 

2. Termin wniesienia wadium. 

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

2) Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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 wnoszone w formie pieniądza zostało zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego                       

nr 83 8335 0003 0116 5885 2000 0005 Bank Spółdzielczy, ul. Wita Stwosza 2 a. przed upływem 

terminu składania ofert  

 wnoszone w pozostałych formach, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału 

dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w formie elektronicznej tj. opatrzenie 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawcę 

dokumentu).  

 Dokument wadialny powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie 

z ustawą Pzp.  

3. Formy wniesienia wadium: 

1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r, poz. 

359 z późn. zm.). 

2) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, 

o których mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami. Wadium w formach wymienionych w ust. 3 pkt. 1 lit. b-e musi być wystawione na 

Gminę Pruszcz Gdański. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest 

sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego 

(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe 

zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone 

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 

3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

4) Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa 

się za wniesione prawidłowo. 

4. Zatrzymanie wadium 

1) 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 

oświadczeń 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 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana:  
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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 stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

 

Rozdział 7 

Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 60 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Rozdział 8 

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Platformy Zakupowej” dostępnej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski 

2. Wykonawcy przedstawią swoje warunki cenowe na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ.  

3. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

4. Przy sporządzeniu oferty, zaleca się skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych przez 

Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że będą 

one zawierać wszystkie niezbędne informacje określone przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób 

zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji dla Wykonawców pod adresem: 

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

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

7. Wykonawca wraz z ofertą załącza następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (dalej zwane: JEDZ).  

2) Oryginał wniesienia wadium (nie dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w formie pieniężnej). 

Wymagania dotyczące formy i zasad wnoszenia wadium zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 

6 SIWZ.  

3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, w przypadku, gdy Wykonawcy korzysta z 

potencjału podmiotu trzeciego w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.  

4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

5) W przypadku, gdy  Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a ofertę składa 

pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 

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


Nr postępowania ZP.271.33.2019,  

data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej –12.09.2019r.  
ogłoszenie opublikowano pod nr referencyjnym 2019/S 179-436550 

  

str. 11 
 

Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 

8. Ofertę oraz wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za 

pośrednictwem „Platformy Zakupowej” dostępnej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski . 

Uwaga: Moduł „Wyślij wiadomość” nie służy do składania ofert. 

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów elektronicznych z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 

oferty oraz podpisania umowy. 

13. 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 zostać złożone w osobnym pliku w kroku 1 składania oferty 

przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

14. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały 

w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia kwoty w innej walucie na PLN przyjmując jako 

podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski (wg tabeli A kursów 

średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Urzędu 

Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o 

zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, w którym Narodowy Bank 

Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów 

średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia ma 

zastosowanie ustawa Pzp oraz przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U.2018 poz. 1025). 

 

Rozdział 9 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę wraz z dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem „Platformy Zakupowej” dostępnej pod 

adresem https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski w terminie do dnia 18.10.2019 r. do godziny 

10:00.  

https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski
https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski
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2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2019 r. o godzinie 12:00 za pośrednictwem „Platformy 

Zakupowej” w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 

83-000 Pruszcz Gdański – sala konferencyjna. Otwarcie ofert jest jawne.  

3. Informacja z otwarcia ofert, które zostały złożone w postępowaniu, zostanie zamieszczona 

niezwłoczne na stronie internetowej Zamawiającego https://www.pruszczgdanski.pl/zamowienia-

publiczne.html oraz na https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski .  

4. Korzystanie z „Platformy Zakupowej” jest bezpłatne. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców 

dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje.  

5. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej „Platformy Zakupowej”, prosimy 

o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z 

procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 pod nr tel.(22) 101-02-02. 

6. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania „Platformy Zakupowej” komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami, może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej. 

 

Rozdział 10  

Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca w oparciu o załącznik nr 6 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz o 

załącznik nr 1a do SIWZ (Harmonogram spłaty kredytu) określi całkowitą cenę brutto (liczbowo) za 

przedmiot zamówienia (koszt kredytu), w złotych polskich (PLN) w Formularzu oferty stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ.   

2. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest do złożenia Formularza oferty (załącznik nr 1 do 

SIWZ) wraz z harmonogramem spłaty kredytu (formularz nr 1a do SIWZ). 

3. Cena ofertowa za przedmiot zamówienia określona w Formularzu oferty oraz kwoty wyszczególnione 

w załączniku nr 1a do SIWZ winny być określone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Cena ofertowa w niniejszym postępowaniu oznacza koszt kredytu z terminem spłaty jak w określeniu 

przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie składniki kosztowe (odsetki, inne opłaty). 

Wymaganiem Zamawiającego jest, aby prowizja nie występowała.  

5. Celem  prawidłowego  skalkulowania  ceny,  Wykonawca  zobowiązany  jest szczegółowo 

zapoznać się z przedmiotem zamówienia i sposobem obliczenia ceny zawartym w załączniku nr 6 

do SIWZ.  

6. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę za całość zamówienia. 

7. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności w 

opisie przedmiotu zamówienia zawartych w SIWZ. 

8. Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi omyłki w 

obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie 

słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.  

9. Ponadto, Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp poprawia w ofercie: 

https://www.pruszczgdanski.pl/zamowienia-publiczne.html
https://www.pruszczgdanski.pl/zamowienia-publiczne.html
https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

10. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na 

to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej 

samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie 

mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

Rozdział 11 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny: 

Cena brutto   - 60% 

Termin na uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego  – 40% 

 

1) Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór: 

     C min 

C=                         
x 
 100 pkt. x 60%

  

      C O 

gdzie: 

C  – wartość punktowa ocenianego kryterium 

C min – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców, 

którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert 

Co  - cena ocenianej oferty 

2) W kryterium „Termin na uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego” oferta 

może uzyskać maksymalnie 40 punktów.  

Zamawiający przyjmuje następujący sposób obliczania w kryterium „Termin na uruchomienie kredytu 

od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego”: 

- Termin na uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku przez  Zamawiającego określany jest w 

dniach roboczych.  

- Zamawiający wymaga, aby termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku przez 

Zamawiającego wynosił maksymalnie 3 dni robocze.  

- Za zaoferowanie maksymalnego terminu Wykonawca otrzyma 0 punktów.  

           

T – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, gdzie punkty przyznawane są  wg. poniższej 

tabeli:  
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Termin na uruchomienie kredytu od dnia 

złożenia wniosku przez Zamawiającego   

(dni robocze) 

T 

liczba punktów 

 

do 1 40 

2 20 

3 0 

  

 UWAGA:  

1) Maksymalny termin na uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego wynosi 

3 dni robocze.  

2) Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin na uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku przez 

Zamawiającego dłuższy niż 3 dni robocze - oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako 

niezgodna z treścią SIWZ.  

3) W przypadku braku określenia liczby dni roboczych, tj. terminu na uruchomienie kredytu od dnia 

złożenia wniosku przez Zamawiającego, Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt w tym kryterium, a 

Zamawiający uzna, że Wykonawca wyraża zgodę na uruchomienie kredytu w terminie 3 dni 

roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego.  

 2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w 

określonych przez Zamawiającego kryteriach.  

  

PŁ = C + T  

gdzie:   

PŁ  - łączna liczba punktów  

C   - liczba punktów w kryterium: Cena  

T   - liczba punktów w kryterium: Termin na uruchomienie kredytu od dnia złożenia wniosku 

przez Zamawiającego.  

 

Rozdział 12 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy 

1. Po uzyskaniu przez Zamawiającego opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o możliwości 

spłaty zobowiązania (art. 91 ust. 2 ustawy o finansach publicznych), Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi 

załącznik do SIWZ. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w przypadku 

wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedłożyć 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów.  

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę formalności, o których mowa w niniejszym rozdziale 

będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia umowy. 
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5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu 

oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert.  

 

Rozdział 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

Rozdział 14 

Istotne dla stron postanowienia umowne 

1. Inne istotne postanowienia umowne zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik do 

SIWZ. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w 

w/w projekcie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych postanowień zawartej umowy, także w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na 

warunkach określonych w projekcie umowy. 

 

Rozdział 15 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI 

ustawy Pzp. 

 

Rozdział 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia. 

6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

ustawy Pzp.  

7. Podwykonawcy: 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie 

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

1) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 
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znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadam ia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

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

postępowania o udzielenie zamówienia. 

3) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

4) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5) Zapisy pkt. 4 i pkt. 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.  

6) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

7) Istotne dla Zamawiającego i Wykonawcy postanowienia dotyczące podwykonawców zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy, a które zawarte są w projekcie umowy stanowiącej zał. 

do SIWZ. 

8. Podmioty występujące wspólnie: 

1) Wykonawcy na podstawie art. 23 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

W takim przypadku Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

2) Przed dniem podpisania umowy, podmioty występujące wspólnie w myśl art. 23 ustawy Pzp 

zobowiązane są do dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

3) Wykonawcy, o których mowa w pkt. 1), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy. 

 

Rozdział 17 

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: RODO) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w 

Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30, który reprezentuje Gminę Pruszcz Gdański i jest 

kierownikiem Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym 

może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@pruszczgdanski.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych 

nałożonych na Administratora ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: 

ustawa Pzp), tj. w celu udzielenia zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy w niniejszym 

postępowaniu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Panią/Pana danych nie wynika z ustawy Pzp, pozostałe 

dane mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to w 

szczególności danych ułatwiających kontakt z Panią/Panem, takich jak numer telefonu. 

Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane 

osobowe zostały zebrane, jednak w razie powzięcia takich planów przed takim dalszym 

przetwarzaniem informuje Panią/Pana, o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych 

informacji, w szczególności o okresie przechowywania danych oraz przysługujących Pani/Panu 

prawach. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank 

obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne oraz inne 

organy publiczne i jednostki organizacyjne Gminy Pruszcz Gdański, Prezes Urzędu Zamówień 

Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, a w przypadku umów współfinansowanych podmioty 

współfinansujące, kontrolujące i zarządzające lub inne podmioty zaangażowane w realizację 

programu, z którego pochodzi dofinansowanie, podmiot zewnętrzny nie uczestniczący w 

postępowaniu oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w 

pozyskaniu danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

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

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

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz nie krócej niż przez 

okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz umów o 

dofinansowanie. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
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przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od Pani/Pana, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

9. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

10. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. Nie dotyczy to podania danych w celu 

zawarcia i wykonania umowy. W tym wypadku niepodanie danych uniemożliwi jej zawarcie i 

wykonanie.  

12. Mając na względzie powyższe, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę następujących 

oświadczeń: 

- oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 

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) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu – w formularzu oferty według załącznika nr 1 do SIWZ; 

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenie 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) na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym pkt. 3 niniejszej klauzuli 

informacyjnej. 

 


