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GMINA SUSZ 
14-240 Susz 

ul. Józefa Wybickiego 6 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 
 
  

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego   

w wysokości 5.431.809,33 zł dla Gminy Susz ” 
 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o wartości  
szacunkowej zamówienia przekraczającej równowartości kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) 

 
 
Postępowanie znak: RLZP.I.271.13.2019 
 

 
 
Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w dn. 04.07.2019 r. (tymczasowy  
nr referencyjny – 19-323989-001) oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej w dniu 09.07.2019 r. pod numerem: 2019/S 130-319294 a także na stronie 
internetowej http://bip.susz.pl/ w zakładce „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” oraz umieszczone 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz  
w dniu 09.07.2019 r. 

 

 
Termin składania ofert 14.08.2019 r. do godz. 09:00 
Termin otwarcia ofert 14.08.2019 r. godz. 09:30 
 
 
 

 

                                                                           ZATWIERDZIŁ: 
     

 
 
 
 
 
Susz, dnia 09.07.2019 r. 
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Załączniki do SIWZ: 

 

1. Instrukcja dla Wykonawców 

2. JEDZ 

3. Formularz Oferty wraz ze wzorami formularzy  

4. wzór umowy  

5. Uchwała RIO o projekcie WPF Gminy Susz  

6. Uchwała RIO o projekcie uchwały budżetowej w 2019r. 

7. Uchwała RIO o możliwości sfinansowania przez Gminę Susz deficytu 

8. Uchwała RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu 

9. Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok, wraz z 

informacją o stanie mienia komunalnego, 

10. Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, wraz z 

informacją o stanie mienia komunalnego, 

11. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

12. Uchwała RIO o możliwości spłaty kredytu. 

13. Uchwała Rady Miejskiej w Suszu w sprawie Uchwalenia WPF Gminy Susz. 

14. Uchwała Rady Miejskiej w Suszu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2019r. 

15. Uchwała Rady Miejskiej w Suszu w sprawie zmiany WPF Gminy Susz 

16. Uchwała Rady Miejskiej w Suszu w sprawie zmiany  budżetu Gminy Susz na 2019r. 

17. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2017, 2018r. 

18. Uchwała Nr XXX/322/2017 z dnia 23.05.2018r. o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi  Susza 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017r. 

19. Uchwała Nr VII/78/2019 z dnia 19.06.2019r. o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi  Susza 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018r. 

20. Rb-NDS za 2017, 2018, I kwartał 2019, 

21. Rb-27S, Rb-28S za 2017, 2018, I kwartał 2019, 

22. Rb-N, Rb-Z za 2017, 2018, I kwartał 2019, 

23. Rb-UZ za 2017, 2018, 

24. Rb-PDP za 2017, 2018, 

25. Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUSu i Urzędu Skarbowego 

26. Zaświadczenie o NIP 

27. Zaświadczenie Regon 

28. Zestawienie zaciągniętych kredytów i harmonogram spłat 

29. Uchwała o powołaniu Skarbnika 

30. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza 

   
 

 

 

 

 

 
 
  
 

Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 34 kolejno ponumerowanych stron.  
Załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część. 
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

§ I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: 
Zamawiający: Gmina Susz, reprezentowana przez Burmistrza Susza 
Adres zamawiającego: ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz 
Telefon: (55) 278-60-15, 278-61-07 
Fax: (55) 278-62-22  
e-mail: susz@susz.pl   
Godziny pracy: Pn, wt., czw., piąt. 7.00 – 15.00, śr. 8.00-16.00 
Strona internetowa, na której publikowane będą: SIWZ, ogłoszenia oraz wyjaśnienia dotyczące 
postępowania: http://bip.susz.pl  w zakładce „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”. 

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą wskazaną w SIWZ na Platformie elektronicznej, zwanej 
dalej „Platformą” – profil Nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/susz  
 

§ II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust 8 oraz art. 10 ust. 1, 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej. 

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

ze zm.). 
2) Rozporządzenie Prezesa Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1126). 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U z 2017 r. poz. 2479). 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477). 
 

§ III. Definicje użyte w specyfikacji i informacje ogólne. 
1. „Zamawiający” – Gmina Susz reprezentowana przez Burmistrza Susza.  
2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji. 
3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
    „Ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
     (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 
4. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne określone w art. 2 pkt.13) ustawy 

Pzp, którego przedmiot został opisany w SIWZ oraz załącznikach. 
5. ”Wykonawca” – podmiot określony w art. 2 pkt. 11) ustawy Pzp, który ubiega się o wykonanie 

zamówienia, złożył ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę  
w sprawie wykonania Zamówienia. 

 
§ IV. Opis przedmiot zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego  

w wysokości 5.431.809,33 zł dla Gminy Susz” z przeznaczeniem na sfinansowanie 
planowanego deficytu 4.835.241,71 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
kredytów w kwocie – 596.567,62 zł: 

1) Uruchamianie transz kredytu przez Bank następować będzie do 30.12.2019r. na wniosek 
zamawiającego. Bank postawi kredyt do dyspozycji w ciągu maksymalnie 7 dni od podpisania 
umowy. 

2) Waluta kredytu złoty polski (PLN).  
3) Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień                

CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu 
4) Okres spłaty kapitału w latach 2020-2029 począwszy od 31.01.2020r (ostatnia rata 

31.12.2029r.).  
5) Spłata kapitału nastąpi w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca. 

Spłata kredytu w latach i kwotach: 
- w 2020 roku –       400 000,00 zł (1 rata   37 000,00 zł;  11 rat po   33 000,00 zł), 

mailto:susz@susz.pl
http://bip.susz.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/susz
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- w 2021 roku –       300 000,00 zł (12 rat po 25 000,00 zł), 
- w 2022 roku –       200 000,00 zł (1 rata 24 000,00 zł; 11 rat po 16 000,00zł), 
- w 2023 roku –       200 000,00 zł (1 rata 24 000,00 zł; 11 rat po 16 000,00zł), 
- w 2024 roku –       600 000,00 zł (12 rat po   50 000,00 zł), 
- w 2025 roku –       600 000,00 zł (12 rat po   50 000,00 zł), 
- w 2026 roku –       700 000,00 zł (1 rata 62 000,00 zł;  11 rat po 58 000,00 zł), 
- w 2027 roku –       800 000,00 zł (1 rata 74 000,00 zł;  11 rat po 66 000,00 zł), 
- w 2028 roku –       800 000,00 zł (1 rata 74 000,00 zł;  11 rat po 66 000,00 zł), 
- w 2029 roku -        831 809,33 zł (1 rata 72 809,33 zł;  11 rat po 69 000,00 zł), 

6) Spłata odsetek od 31 stycznia 2020r. w okresach miesięcznych. Należne odsetki naliczane 
będą za każdy dzień od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, przyjmując rzeczywistą 
liczbę dni kalendarzowych w miesiącu oraz roku. 
O wysokości odsetek  Bank będzie każdorazowo zawiadamiał Kredytobiorcę, w formie 
pisemnej, podając jednocześnie wysokość obowiązującej w danym miesiącu spłaty kredytu. 
Ww. zawiadomienie może być przesłane faksem lub na adres e-mail: finanse6@susz.pl 
najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności. 

7) Za spłatę odsetek i rat kapitałowych przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek 
Banku. 
Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub 
inny dzień ustawowo wolny od pracy, to spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi  
w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 

8) Oprocentowanie kredytu – obliczane będzie według zmiennej stawki WIBOR 3M wyznaczonej 
na 2 dni robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału, 
powiększona o stałą marżę banku.  

9) Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu kapitału pobiera się odsetki w wysokości 1,50 
razy marża plus WIBOR 3M określony w pkt. 9 

10) Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie wekslem „In blanco” wraz z deklaracją 
wekslową. 

11) Zamawiający będzie miał prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego 
części bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych opłat i bez uprzedniego 
powiadamiania kredytodawcy. 

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia 
dodatkowych opłat. 

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo otrzymywania wszystkich dokumentów związanych                       
z udzielonym kredytem, w tym między innymi opinie bankowe, aneksy do umowy kredytowej, 
bez ponoszenia dodatkowych opłat lub prowizji. 

14) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 
15) Nie dopuszcza się możliwości zastosowania kapitalizacji odsetek. 
16) Dla kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć stawkę WIBOR 3M – 1,72% i datę 24.06.2019r. 

2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie ustaleń ze SIWZ, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. 

3.  Zamawiający wymaga z art. 29 ust. 3a pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia: wszystkie czynności, związane bezpośrednio z realizacją niniejszego 
zamówienia. 

4. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część 
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw 
(firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych  
w ustawie pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 - wypełniając wzór nr 3 do siwz jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 

5. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której 
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy. W części II sekcji D Jednolitego 
dokumentu (JEDZ) Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytanie: Czy zamierza 
zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia. W przypadku 
twierdzącej odpowiedzi – jeśli jest to wiadome – Wykonawca podaje wykaz podwykonawców.  
W części IV sekcja C pkt 10 Jednolitego dokumentu Wykonawca określa część (procentową) 
zamówienia, którą zamierza zlecić Podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza 
wykonywać zamówienia przy pomocy Podwykonawców w dokumencie we wskazanym miejscu 
wpisuje „nie dotyczy”. Pozostawienie punktu pustego zostanie uznane przez Zamawiającego jako 
samodzielne wykonanie przedmiotu zamówienia.  

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
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udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

7.  Wykonawca lub/i wskazany przez niego Podwykonawca  zobowiązuje się do tego, by wszyscy 
pracownicy wykonujący następujące prace: wszystkie czynności związane bezpośrednio  
z realizacją niniejszego zamówienia, byli w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U.  
z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 

8. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa wyżej, Wykonawca lub/i wskazany przez 
niego Podwykonawca, zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, nie 
później niż w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy, oświadczenie o wykonywaniu 
wskazanych przez Zamawiającego czynności przez osoby zatrudnione na podstawie umowy  
o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy. 

9. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy  
o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  
w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia zatrudnienia 
pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego 
wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługi na 
podstawie umowy o pracę wskazanej przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu. 

10. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania 
Zamawiającego, nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 12, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wezwania 

11. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli w zakresie określonym w art. 36 ust. 8a ustawy Pzp.  
12. Zamawiający informuje, że nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez 

Wykonawców bowiem Zamawiający dostarczył w SIWZ wszelkie dane, które umożliwiają 
sporządzanie przez Wykonawców własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie 
będzie przetwarzał danych zawartych w SIWZ, 

13. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.  
14. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
15. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
16. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
17.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6/7. 
 

§ V. Termin wykonania zamówienia 

1) Termin wykonania zamówienia – do dnia 31.12.2029 r. w tym: 
a) Termin udzielenia kredytu – do dnia 30.12.2019 r.  
b) Bank postawi kredyt do dyspozycji Kredytobiorcy w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia 

podpisania umowy 
 

§ VI. Warunki udziału w postępowaniu: 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy 
spełnią warunki dotyczące: 

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

b)    sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
c)     zdolności technicznej lub zawodowej 

2.     O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
3 . Podstawy wykluczenia, w tym podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na podstawie 
przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.  

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy 
Pzp Wykonawcy:  

1) 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.2017.1508 ze zm.) lub 
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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.2017.2344 ze zm.),  

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 15), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności 

. 
3. Wykluczenie wykonawcy następuje:  

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp),  
gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione 
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

2) w przypadkach, o których mowa:  
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 

została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),  
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),  

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 
stała się ostateczna;  

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

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynął okres, 
na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynął okres 
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 
ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zapisów 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem 
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.  

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
8. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp..  

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

art. 22 ust.1 ustawy pzp, dotyczące: 
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to  z odrębnych przepisów: 
W zakresie warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający, żąda by Wykonawca 
przedstawił Zamawiającemu Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie 
działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo 
bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 128) lub równoważny dokument, potwierdzający 
prawo do prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej. Ocena spełniania warunku 
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nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zawartego w Załączniku nr 2 do SIWZ, które 
stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Następnie na podstawie dokumentu, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. 

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku nastąpi na 
podstawie wstępnego oświadczenia zawartego w Załączniku nr 2 do SIWZ, które stanowi 
wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku nastąpi na 
podstawie wstępnego oświadczenia zawartego w Załączniku nr 2 do SIWZ, które stanowi 
wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne  przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,  

o których  

          mowa w niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: 
          a) sytuacja ekonomiczna lub finansowa - w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch  
              lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci  
              z  Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie w/w warunku, ale oceniane będzie   
              łączne spełnienie niniejszego warunku; 
         b) zdolność techniczna i zawodowa -  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie   
              zamówienia  muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunki. 

4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wg wzoru nr 5 

do SIWZ.  

5. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. 1 

nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów  

i oświadczeń, wymienionych SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca 

spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób 

potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania  

po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli Wykonawca wykaże,  

że spełnienia warunki udziału w postępowaniu, polegając na zasobach innych podmiotów 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 

ust. 1 pkt 12 ustawy pzp. 

6.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  

o którym mowa wyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

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

zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające spełnianie 
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warunków udziału w postepowaniu. 

8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 

 
§ VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 
 
1. Do formularza oferty (wzór nr 1)  każdy Wykonawca musi dołączyć  aktualne na dzień 

składania  ofert: 
1) Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ dot. spełniania przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. Informacje zawarte  
w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia będą stanowić wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

 
a) Zamawiający proponuje Wykonawcom wypełnienie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przy użyciu narzędzia ESPD 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl lub 
https://espd.uzp.gov.pl/  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia przygotowany 
wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny  
na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ. 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o realizację zamówienia przez Wykonawców 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa wyżej składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  
w  postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

c) 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 lub kryteriów selekcji składa także 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, w którym zamieszcza informacje o tych 
podmiotach oraz wzór nr 5 do niniejszej SIWZ (uwaga – Wzór nr 5 składany ma być wraz 
z ofertą)  

d) Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ 

powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają 

okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać  

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie  

z zasadami określonymi w §XI ust.5-6 SIWZ. 

e) W jednolitym dokumencie Wykonawca winien wypełnić: część II A, B, C i D, część III A, B, 

C   

(z wyłączeniem oświadczeń w zakresie fakultatywnych podstaw wykluczenia wykonawcy 

nieokreślonych przez zamawiającego w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu) i D, część IV A, 

B i C oraz część VI Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 

2) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą 

podpisującą nie jest osoba upoważniona. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty. 
Kopię pełnomocnictwa „za zgodność z oryginałem” poświadcza udzielający pełnomocnictwa 
do udziału w postępowaniu bądź notariusz. 
 

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 następujących oświadczeń lub dokumentów niezbędnych  
do przeprowadzenia postępowania, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

 
2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
1) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym 

mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U.  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://espd.uzp.gov.pl/
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z 2015 r. poz. 128) lub równoważny dokument, potwierdzający prawo do prowadzenia  
na terenie Polski działalności bankowej. Informację o nadaniu numeru rejestrowego, 
potwierdzającego, że wykonawca posiada wpis do rejestru o którym mowa o którym w art. 49 
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  

 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w 
posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 
którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.   

 
2.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 
21  wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) oświadczenie 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 - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do formularza ofertowego; 

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do 

formularza ofertowego; 
4) odpis 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 wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

a) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.2.1) składa 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 14 i 21 Ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

b) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.2.4) składa dokument lub dokumenty wystawione  
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

c) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy – nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a i b  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 z zachowaniem 
terminów ich wystawienia określonych w pkt a i b. 

 
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wg wzoru nr 2b). Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia -  wg wzoru nr 2b do 
SIWZ. 
 

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy należąc  
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego  2007 r. o ochronie konkurencji  
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i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184,1618 i 1634)  złożyli odrębne oferty w tym samym 
postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone  
w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie 
zawierającej tekst bądź inny znak graficzny i podpisane przez Wykonawcę lub osobę do tego 
upoważnioną. Podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko), w przypadku parafowania strony 
należy przystawić pieczątkę imienną.  
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,  
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą.  
Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy prawo zamówień 
publicznych oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.  
Pełnomocnictwo „za zgodność z oryginałem” poświadcza udzielający pełnomocnictwa do 
udziału w postępowaniu bądź notariusz.  

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 

będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.  

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

 

§ VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń 
lub dokumentów: 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/susz (dalej: Platforma) i pod nazwą postępowania wskazaną  
w tytule SIWZ. Znak postępowania RLZP.271.13.2019.  

2. Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 
datę ich zamieszczenia na Platformie. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania 
Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/susz  Zamawiający może również komunikować się z 
wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres: susz@susz.pl,  

3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie 
rejestrując się lub, w przypadku posiadania konta w Platformie, logując się, akceptuje warunki 
korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/susz  oraz uznaje go za wiążący.  

4. Szczegółowa instrukcja obsługi Platformy, zawierająca instrukcję korzystania z Platformy przez 
wykonawcę, jest zamieszczona pod adresem wskazanym w ust. 2.  

5. Ważne! Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi 

być uprzednio opatrzony podpisami kwalifikowanymi przez upoważnione osoby reprezentujące 
odpowiednio wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, inny 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 
22a ustawy Pzp lub podwykonawców.  

6. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 
ze zm.) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych 
(dalej: „Rozporządzenie”) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
jako:  

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko i wyłącznie formatem PAdES;  
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć 

formatu XAdES. Wykonawca załącza plik z podpisem oraz plik, który został podpisany.  
Ważne! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu 

(zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza na Platformie uprzednio podpisane dokumenty 
wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument ze zintegrowanym 
podpisem (typ wewnętrzny).  

7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo - 
aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:  

1) Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne:  

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;  

https://platformazakupowa.pl/pn/susz
https://platformazakupowa.pl/pn/susz
https://platformazakupowa.pl/pn/susz
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b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 
1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 
10.12- lub ich nowsze wersje;  

c) zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, Firefoxver. 46 i późniejsze, 
Chrome ver. 45 lub późniejsze, Opera ver. 37 lub późniejsze;  

d) włączona obsługa Java Script;  

e) oprogramowanie Java ver. 1.8.x;  

f) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf. 2) 
dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .xml, 
.pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx;  

3) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:  

a) plik załączony przez wykonawcę na Platformie i zapisany, nie jest widoczny dla 
Zamawiającego, ponieważ widnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia 
pliku dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert po odszyfrowaniu przez 
Zamawiającego;  

b) oznaczenie czasu odbioru danych przez portal stanowi przypiętą do dokumentu 
elektronicznego datę oraz dokładny czas, znajdującą się na potwierdzeniu.  

8. Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę 
odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych, a następnie wyświetlenia 
informacji o pozytywnym przyjęciu oferty do systemu.,  

9. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, może być przekazywana za pośrednictwem Platformy. Za datę 
wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików 
zawierających te informacje na serwerach.  

10. W celu założenia Konta Użytkownika na Platformie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika 
(Wykonawcę) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).  

11. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.  

12. Usługodawca (Operator Platformy) dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla 
Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów 
operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.  

13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 6 dni 
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego 

po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał 
żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do 
Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego 
traktowania wykonawców. Zamawiający nie będzie również wypełniał dodatkowych tabel  
i zestawień. 

14. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu 
składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).  

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego.  

16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert zmienić 
treść niniejszej SIWZ.  

17. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.  
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 
Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.  

18. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, okresu ich 
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ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zmienionym Rozporządzeniem 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1993), składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz przez podwykonawców, należy 
załączyć na Platformie jako załączniki, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
zgodnie z instrukcją korzystania z Platformie zamieszczoną pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/susz   

19. Dokumenty, o których mowa w przywołanym wyżej rozporządzeniu, inne niż oświadczenia,  
o których mowa w ust. 18, należy wczytać na Platformie w sekcji załączniki, opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
(zip). 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 z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.  

20. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami: 
1) Katarzyna Sztuka – w zakresie przedmiotu zamówienia, nr tel. (55) 278-60-15 wew. 25 
2) Katarzyna Lenckowska – w zakresie procedury prawa zamówień publicznych, nr tel. 

(55) 278-60-15 wew. 56 
 

§ IX. Wymagania dotyczące wadium. 

Informacja na temat wadium:  

1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 

20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w terminie przed upływem terminu 

składania ofert.  

2. Wadium może być wniesione w następującej formie:  

a. Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: - Bank Spółdzielczy w Suszu Nr 

81832000050000011420000030 z adnotacją - Wadium na „Udzielenie i obsługę 

długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5.431.809,33 zł dla Gminy Susz” - 

o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data 

wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie 

skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu 

(godziny) składania ofert.  

b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym  

c. Gwarancji bankowej  

d. Gwarancji ubezpieczeniowej  

e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.  

z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)  

3. W zależności od wybranej formy wadium (ust.2 pkt b-e) – wymagane jest przekazanie wraz  

z ofertą oryginalnego dokumentu gwarancji / poręczenia w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformie z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji / poręczenia.  

4. Mając na uwadze dyspozycję art. 10a ust. 1 ustawy Pzp czynność wniesienia zabezpieczenia 

wadialnego poddana jest rygorom elektronicznej komunikacji. Sposób wnoszenia wadium przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej musi być zgodny z przepisami: ustawy Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.), ustawy o działalności ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999), ustawy o SKOK-ach, ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110), 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).  

5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać 

co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):  

1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Susz reprezentowaną przez Burmistrza Susza, 

2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ),  

https://platformazakupowa.pl/pn/susz
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3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ),  

4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),  

5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego  

w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. 

być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:  

a) gdy wykonawca 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 nie możliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp)  

6) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej 

kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego,  

o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów 

lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba 

że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art.46 ust.4a ustawy pzp).  

7) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji 

Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) 

przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 

identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia  

i nazwiska).  

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

6.  Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą.  

7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, 

terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.  

8. Zwrot wadium:  

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza;  

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;  

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert;  

4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku 

bankowego, na który należy dokonać zwrotu.  

9. Utrata wadium:  

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa, w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynikało to z przyczyn 

nieleżących po jego stronie;  

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

wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie;  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

 
§ X. Termin związania ofertą  
1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 3) ustawy pzp Wykonawca związany jest ofertą 60 dni od daty 

terminu składnia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
§ XI. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformie pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/susz  

2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania czynności związanych ze złożeniem 
oferty znajdują się w „Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl” zamieszczonej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/susz w przedmiotowym postępowaniu.  

3. W przypadku gdy do reprezentowania wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej 
niż jedna osoba), ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym opatrzyć muszą łącznie 
wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.  

4. Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, w tym JEDZ sporządza się, 
pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

5. Wykonawca ma możliwość wypełnienia formularza JEDZ poprzez serwis umożliwiający 
wypełnienie i ponowne wykorzystanie ESPD (ang. skrót JEDZ), znajdujący się pod 
adresem internetowym. W tym celu należy wykonać następujące czynności:  

1) ze strony internetowej Zamawiającego na której została udostępniona SIWZ, pobrać plik  
w formacie XML o nazwie „espd-request.xml”  

  2) wejść na stronę http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl lub 
https://espd.uzp.gov.pl/   

  3) wybrać odpowiednią wersję językową  
  4) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć  

w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się 
Wykonawca)  

  5) zaimportować pobrany wcześniej ze strony internetowej Zamawiającego plik „espd-
request.xml”;  

  6) wypełnić formularz  
6. Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania 

zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-
krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.  

7. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę na realizację przedmiotu zamówienia, w jednym 
egzemplarzu. Złożenie więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotu zamówienia 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

8. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ  
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Treść oferty musi 
być zgodna z treścią SIWZ.  

9. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1419), które wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym pliku i umieszczony na platformie  
w miejscu „Tajemnica przedsiębiorstwa”.  

10. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,  
w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 

https://platformazakupowa.pl/pn/susz
https://platformazakupowa.pl/pn/susz
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym 
tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:  

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 
informacja mająca wartość gospodarczą,  

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,  
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.  

11. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami- pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona  
w języku polskimi, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) 
reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 
rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz  
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

12. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa,  
to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w formie 
oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

13.  Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony  
w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszelkie 
pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas 
oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst 
przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy 
zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca.  

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada  
za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.  

15. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. 2016, poz. 1579) z dniem 1 lipca utracił ważność algorytm SHA-1. 
Powyższe oznacza, iż od 2 lipca wszystkie kwalifikowane podpisy elektroniczne winny 
wykorzystywać funkcje skrótu SHA-2 (SHA256 w przypadku urzędu NCCert2009 oraz 
SHA512 w przypadku urzędu NCCert2016).  

16. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do SIWZ,  
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 
wydanym na postawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 
2014/25/UE - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.  

3) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Dokument pełnomocnika 
należy przedstawić w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie 
wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.  

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- 
podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, 
pełnomocnictwo złożone w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

5) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz  
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
 
 
 

17. Oferty wspólne:  
1) Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika 
określając zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp zakres jego uprawnień  wobec Zamawiającego, 
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a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania: a) oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie 
zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia,  

2) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał 
pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności 
wchodzących w zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, 
wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową,  

3) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, wypełniając 
formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu 
,,nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika,  

4) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

5) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien 
zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz 
zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się 
wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika 
należy przedstawić w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelka korespondencja będzie prowadzona 

wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.  
6) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1) musi znajdować się w ofercie wspólnej 

wykonawców. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; 
zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje 
informacje, korespondencję, itp.  

7) Dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, lub inne dokumenty do oferty (jeżeli są wymagane  
w SIWZ) składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających 
ofertę wspólną, 

8) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę 
wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, 
co najmniej:  

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, 
który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania 
rękojmi.  

 
§XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za 
pośrednictwem Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/susz do dnia 14.08.2019r. 
do godz. 09.00. 

2. Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.  
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego: 

 
 Urząd Miejski w Suszu, 

 ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, pokój nr 204A (II piętro),  
w dniu  14.08.2019 r. o godzinie 09:30 

 

4.  Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert  
za pośrednictwem Platformy, zgodnie z informacją zawartą w formularzu składania oferty  
na Platformie. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp, a następnie niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie Platformy informacje, o których 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  

7. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby 
ważnych ofert. W przypadku, gdyby wpłynęła mniej niż jedna ważna oferta, przetarg zostanie 
unieważniony.  

https://platformazakupowa.pl/pn/susz


 
  
  
 
 
 

Postępowanie znak: RLZP.I.271.13.2019  

Strona 18 z  34 

 

8. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących 
złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza 
zmiany ceny. 

9. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę zgodnie z art. 90 ust. 1 
ustawy Pzp.  

10. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający 
poprawia w ofercie:  
1) oczywiste omyłki pisarskie - Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, 

niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego 
części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być 
ona naprawiona;  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:  
a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach 

cenowych,:  

 jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez 
wykonawcę oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę 
jednostek miar oraz cenę jednostkową,  

 jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,  
że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny  
w tabeli formularza cenowego,  

  jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie 
odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną 
w formularzu cenowym;  

b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:  

 przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia,  

 jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za 
prawidłową cenę podaną słownie,  

 jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano 
poszczególne ceny.  

c) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzględnia 
konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek;  

2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich 
poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności. 
Przez inną omyłkę należy rozumieć w szczególności omyłki, w odniesieniu do których, 
czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału wykonawcy  
w tej czynności niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona; 

3) Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której 
mowa w ust. 9 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, 
dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną.  

§ XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.  
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia. 
3. Cena może być tylko jedna. 
4. Marża bankowa zaoferowana przez wykonawcę winna być podana z dokładnością dwóch miejsc 

po przecinku. 
5. Wyliczoną cenę należy podać w PLN z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli parametr 

miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca 
tysięcznego jest  5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. 

6. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana marża zawierała wszystkie koszty, jakie ponosi 
wykonawca w związku z uruchomieniem kredytu oraz obsługą kredytu w całym okresie 
kredytowania. Kredytobiorca nie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Banku żadnej prowizji 
ani ponoszenia opłat.  



 
  
  
 
 
 

Postępowanie znak: RLZP.I.271.13.2019  

Strona 19 z  34 

 

7. Dla porównania ofert należy przyjąć do wyliczenia ceny następujące dane:  
1) w danym roku w każdym miesiącu należy przyjąć rzeczywistą ilość dni,  
2) ilość dni w roku – 365, rok przestępny 366, 
3) stałą zaoferowaną marżę w całym okresie kredytowania z dwoma miejscami po przecinku 
stawkę WIBOR 3M – 1,72% i datę 24.06.2019r. 

8. Kalkulując cenę należy uwzględnić cały okres kredytowania. Wykonawca podaje cenę kredytu  
w PLN, natomiast wysokość stałej marży banku w procentach (%). 
 

§ XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek 
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę. 

2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione w warunki komisja dokona oceny ofert                
na podstawie następującego kryterium: 

 

L.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1. Cena 60 % 

2. Gotowość środków do dokonania przelewu na konto kredytobiorcy 40% 

 
 
3. W odniesieniu do każdego wykonawcy, który spełnił postawione warunki komisja dokona oceny 

oferty na podstawie następującego wzoru: 
        

1) W kryterium „Cena”: 
 

                      cena brutto oferty najniższej 
               Ilość uzyskanych punktów =                 ------------------------------------  x 60 pkt 

                            cena brutto oferty badanej 

 

2) W kryterium „Termin uruchomienia transz kredytu przez Bank”: 

           
Maksymalna liczba punktów w kryterium „Gotowość środków do dokonania przelewu na konto 
kredytobiorcy” – 40 pkt 
Wykonawca otrzyma odpowiednio następującą liczbę punktów za poszczególny termin uruchomienia 
transz kredytu przez Bank: 

a) od 1 do 3 dni  – 40 pkt 
b) od 4 do 5 dni   – 20 pkt 
c) od 6 do 7 dni  – 0 pkt 

 
Oferta z terminem uruchomienia transz kredytu dłuższym niż 7 dni zostanie uznana za 

nieodpowiadającą treści SIWZ, a co za tym idzie, odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy pzp. 

 
4. Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. 
5. Ocena końcowa każdej oferty zostanie obliczona, jako suma punktów uzyskanych  

w poszczególnych kryteriach oceny ofert. 
6. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego 
jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5  
i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. 

7. Wynik - oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria 
zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.  

8. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty będzie niemożliwy ze względu na to, że zostały złożone 
oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze 
spośród tych ofert ofertę z niższą ceną. 
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§ XV. Informacje o kolejności działań, związanych z wyborem oferty oraz o formalnościach, 
jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
1. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ustawy Pzp). 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na Platformie informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

3. O wykluczeniu Wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y),o wyborze oferty najkorzystniejszej lub  
o unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli 
oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekaże wszystkim 
wykonawcom, którzy złożyli oferty informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1)-4) ustawy 
Pzp oraz zamieści informacje, określone w art. 92 ust.1 pkt.1) (informację o wyborze oferty 
najkorzystniejszej) na Platformie. 

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości i formie przedstawionej w ofercie (jeśli jest ono 
wymagane). 

6. W przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Zamawiający 
przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, może żądać od wykonawcy przedłożenia 
umowy konsorcjum.  

7. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji projekt tejże umowy (art. 647 KC). 

 
§ XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   
 

§ XVII. Środki ochrony prawnej. 
Środki ochrony prawnej określone przez Dział VI  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych, przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają 
interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. 
ODWOŁANIE 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu w terminach określonych w art. 182 ustawy. 

 
§ XVIII. Oferty częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
§ XIX. Umowa ramowa  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
§ XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt.6) ustawy Pzp. 
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§ XXI. Opis i warunki oferty wariantowej. 
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
 
§ XXII. Poczta elektroniczna, strona internetowa zamawiającego 
1. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: susz@susz.pl 

2. Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres:  
http://bip.susz.pl  

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania związane z postępowaniem będą ukazywały  
się na Platformie Zamawiającego. 
 

§ XXIII. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, oraz informacja o zaliczkach 
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach 

obcych. 
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
§ XXIV. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 
 
§ XXV. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie 

publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp. 
 
§ XXVI. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia 
uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych 
wymagań w tym zakresie. 
 
 
§ XXVII. Wzór umowy 

UMOWA KREDYTOWA Nr......... 
o kredyt długoterminowy  

 
zawarta w dniu ……………. pomiędzy: 
Gminą Susz , 14-240 Susz ,ul. Wybickiego 6 

NIP  744-166-08-29, REGON 170748086 
zwaną dalej ,,Kredytobiorcą”  
reprezentowaną przez: 
Burmistrza Susza – Krzysztofa Pietrzykowskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  -  Bożeny Chmielewskiej  
 
a 
------------------------------ 

reprezentowanym przez: 
1. ------------------- 
2. ------------------- 

zwanym dalej „Bankiem” 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego  
Bank udziela Kredytobiorcy (Zamawiającemu) kredytu długoterminowego w kwocie 5.431.809,33 
PLN (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewięć zł 33/100) w 
okresie od dnia ……………. do 31.12.2029 r. 

2.  Kredyt,  o  którym mowa w ust. 1 jest przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu oraz 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów na zasadach określonych w niniejszej 
umowie. 

 
§ 2 

mailto:susz@susz.pl
http://bip.susz.pl/
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1. Bank postawi kredyt do dyspozycji Kredytobiorcy w ciągu ….. dni od dnia podpisania umowy. 
2. Bank lub/i wskazany przez niego Podwykonawca zobowiązuje się do tego, by wszyscy pracownicy 

wykonujący bezpośrednio usługi w ramach niniejszego zamówienia byli w okresie realizacji umowy 
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumienia art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – 
Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.). W celu potwierdzenia spełnienia 
niniejszego wymogu, Bank lub/i wskazany przez niego Podwykonawca, zobowiązany jest złożyć 
przed rozpoczęciem realizacji usługi, nie później niż w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy, 
oświadczenie o wykonywaniu wskazanych przez Zamawiającego czynności przez osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy.  

3. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy  
o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  
w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia zatrudnienia 
pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy) 
oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego 
wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługi  
na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu. 

4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca w razie nie złożenia 
oświadczenia  
w którym mowa w ust. 2 pomimo wezwania Zamawiającego do złożenia tego oświadczenia  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

5. Zamawiający ma prawo do kontroli w zakresie określonym w art. 36 ust. 8a pzp. 
 

§ 3 
1. Uruchomienie kredytu nastąpi poprzez przelanie środków na rachunek  39 8320 0005 0000 0114 

2000 0010 na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy, po spełnieniu następujących warunków: 

1) po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w § 4 ust. 1, 
2. Kredyt może być uruchomiony przez Kredytobiorcę jednorazowo lub w dowolnych transzach do 

łącznej kwoty limitu kredytowego, o którym mowa w § 1 ust. 1. 
3. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 30.12.2019 r. 
4. Nie uruchomienie kredytu w terminie, o którym mowa w ust. 3 powoduje wygaśnięcie niniejszej 

umowy. 
5. Kredytobiorca ma prawo nie wykorzystać całej kwoty udzielonego kredytu, bez ponoszenia z tego 

tytułu jakichkolwiek dodatkowych opłat.  
6. W przypadku niewykorzystania kredytu w całości Kredytobiorca poinformuje Bank, czy obniżeniu 

ulega wysokość rat, czy skraca się okres kredytowania czy też stosuje się oba te rozwiązania 
równocześnie. 

7. Bank może odstąpić od niniejszej umowy i odmówić postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy 
środków pieniężnych, jeżeli przed wykorzystaniem kredytu lub jego transzy wobec Kredytobiorcy 
wszczęte będzie postępowanie naprawcze. 

 
§ 4 

1. Prawne  zabezpieczenie  spłaty  udzielonego  kredytu  stanowi:  weksel  własny  in  blanco wraz  
z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Kredytobiorcy na wekslu i deklaracji wekslowej. 

2. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 
stanowią integralną część niniejszej umowy. 

3. Koszty ustanowienia, utrzymania i zwolnienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu ponosi 
Kredytobiorca. 

 
§ 5 

1. Kredytobiorca dokona spłaty kredytu w 120 ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu 
każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 31.01.2020 r., z zastrzeżeniem ust. 2 – 5. 

 Spłata kredytu w latach i kwotach: 
- w 2020 roku –       400 000,00 zł (1 rata   37 000,00 zł;  11 rat po   33 000,00 zł), 

- w 2021 roku –       300 000,00 zł (12 rat po 25 000,00 zł), 

- w 2022 roku –       200 000,00 zł (1 rata 24 000,00 zł; 11 rat po 16 000,00zł), 

- w 2023 roku –       200 000,00 zł (1 rata 24 000,00 zł; 11 rat po 16 000,00zł), 

- w 2024 roku –       600 000,00 zł (12 rat po   50 000,00 zł), 

- w 2025 roku –       600 000,00 zł (12 rat po   50 000,00 zł), 

- w 2026 roku –       700 000,00 zł (1 rata 62 000,00 zł;  11 rat po 58 000,00 zł), 

- w 2027 roku –       800 000,00 zł (1 rata 74 000,00 zł;  11 rat po 66 000,00 zł), 
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- w 2028 roku –       800 000,00 zł (1 rata 74 000,00 zł;  11 rat po 66 000,00 zł), 

- w 2029 roku -        831 809,33 zł (1 rata 72 809,33 zł;  11 rat po 69 000,00 zł) 

2. Termin płatności ostatniej raty przypada w dniu 31.12.2029 roku. Spłata kredytu i odsetek będzie 
następować przelewem na rachunek nr …………………………… prowadzony w Banku. 

3. Za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek, określony w ust. 2. 
4. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu określony w ust.1 upływa w dniu ustawowo wolnym od 

pracy, termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym 
po terminie spłaty. 

5. W terminie 14 dni roboczych od daty uruchomienia ostatniej transzy kredytu, Bank poinformuje  
na piśmie Kredytobiorcę o aktualnej wysokości poszczególnych rat spłat kredytu wynikających  
z faktycznego wykorzystania kredytu. 

6. Kredytobiorcy przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, bez 
ponoszenia 
z tego tytułu jakichkolwiek opłat, jak również bez konieczności uprzedniego powiadamiania Banku  
o zamiarze wcześniejszej spłaty.  

 
§ 6 

1. Niespłacenie przez Kredytobiorcę kredytu lub jego raty w umownym terminie płatności lub 
spłacenie ich w niepełnej wysokości spowoduje, że w następnym dniu roboczym niespłacona 
kwota kredytu stanie się zadłużeniem przeterminowanym oprocentowanym w wysokości 1,50 razy 
marża plus WIBOR 3M opisanej w § 10 i wynoszącej na dzień podpisania umowy …………..    
w stosunku rocznym. 

2. Odsetki od zadłużenia przedterminowego naliczane są od dnia powstania zadłużenia do dnia 
poprzedzającego jego spłatę. 

 
§ 7 

O niespłaceniu raty kredytu i/lub odsetek w terminie wynikającym  z  umowy lub spłaceniu ich  
w niepełnej wysokości, Bank niezwłocznie zawiadamia listem poleconym Kredytobiorcę – wzywając 
do zapłaty w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu, nie krótszym jednak niż 30 dni. 
 
 

§ 8 
W przypadku braku spłaty którejkolwiek z rat kredytu i/lub odsetek w terminie, o którym mowa w § 7, 
Bank może wypowiedzieć niniejszą umowę i po upływie okresu, o którym mowa w § 14 ust. 2, 
przystąpić  
do czynności windykacyjnych, zmierzających do egzekucji wierzytelności Banku poprzez realizację 
prawnego zabezpieczenia kredytu, określonego w § 4. 
 

§ 9 

1. Wpłaty dokonywane na rachunek, o którym mowa w § 5 ust. 2 zalicza się według następującej 
kolejności: na spłatę odsetek od zadłużenia przeterminowanego, zadłużenia przeterminowanego, 
odsetek bieżących, kredytu. 

2. Nadpłaty dokonywane przez Kredytobiorcę rozlicza się – w dniu wpływu środków na rachunek 
wskazany w umowie o kredyt – poprzez zaliczenie ich na spłatę całości lub części kolejnych rat 
kredytu wymienionych w § 5 ust. 1. W przypadku nadpłaty Bank dokonuje zgodnie z dyspozycją 
Kredytobiorcy, zmiany harmonogramu spłat uwzględniającej mniejsze zadłużenie w związku  
z dokonaną nadpłata tj.: 

1) skrócić okres spłaty kredytu, 
2) zmienić wysokość spłat bez skracania okresu kredytowania. 

 
§ 10 

1. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej w wysokości wynoszącej w dniu 
zawarcia umowy …... 

2. Oprocentowanie kredytu jest ustalane w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 3M  (stawka bazowa) 
powiększoną o stałą marżę banku w wysokości ….punktów procentowych. W dniu zawarcia 
umowy stopa wynosi …. % w stosunku rocznym. 

3. Oprocentowanie kredytu obliczane będzie według zmiennej stawki WIBOR 3M wyznaczonej na 2 
dni robocze przed końcem kwartału i obowiązujące od 1-go dnia następnego kwartału.  

4. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie automatycznie, na skutek zmiany stawki 
bazowej. 

5. O zmianie oprocentowania Bank będzie każdorazowo zawiadamiał Kredytobiorcę, w formie 
pisemnej, podając jednocześnie wysokość obowiązującej w danym miesiącu spłaty kredytu. Ww. 
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zawiadomienie może być również dodatkowo przesłane faksem lub na adres e-mail: 
finanse6@susz.pl. najpóźniej na 5 dni przed terminem płatności. 

6. Zmiana oprocentowania kredytu zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, nie powoduje 
konieczności zmiany warunków umowy w drodze pisemnego aneksu. 

 
§ 11 

1. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są od kwoty aktualnego zadłużenia i podlegają 
spłacie  
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania, począwszy od 
31.01.2020r. 

2. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są od dnia powstania zadłużenia do dnia 
poprzedzającego jego spłatę. 

3. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu 
oraz roku. 

4. Postanowienia § 5 ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio. 
5. Odsetki od udzielonego kredytu nie będą kapitalizowane. 
6. Naliczenie i płatność odsetek będzie następować w okresach miesięcznych. O ich wysokości Bank 

poinformuje Kredytobiorcę na adres e-mail: finanse6@susz.pl najpóźniej 5 dni przed terminem 
płatności. 

 
§ 12 

W związku z niniejszą umową oprócz odsetek od wykorzystanego kredytu Kredytobiorca nie będzie 
zobowiązany do zapłaty na rzecz Banku żadnej prowizji ani ponoszenia żadnych innych opłat.  
 

§ 13 
1. W okresie obowiązywania umowy o kredyt Kredytobiorca jest zobowiązany do przedstawienia 

informacji i dokumentów niezbędnych Bankowi do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. 
2. W szczególności Kredytobiorca zobowiązany jest do: 

1) składania   do Banku  sprawozdań  kwartalnych  Rb-Z,  Rb-NDS, Rb-N,  Rb-28S, Rb- 27S  
w terminie do 15-go dnia drugiego miesiąca kolejnego kwartału kalendarzowego, 

2) informowania Banku o istotnych zamierzeniach, działaniach i faktach mających wpływ  
na jego sytuację ekonomiczno-finansową w terminie do 15 dni od dnia zaistnienia 
zdarzenia. 

3. Kredytobiorca, osoby uprawnione do reprezentowania Kredytobiorcy w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych, zobowiązani są do pisemnego powiadamiania Banku o każdej zmianie 
nazwiska, adresu oraz adresu siedziby oraz zmiany osób uprawnionych do reprezentowania 
Kredytobiorcy w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 

4. Kredytobiorca będzie otrzymywał wszystkie dokumenty związane z udzielonym kredytem, w tym 
między innymi opinie bankowe, aneksy do umowy kredytowej, bez ponoszenia dodatkowych opłat 
lub prowizji. 

 
§ 14 

1. W razie wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem oraz niedotrzymaniem ustalonych 
warunków umowy, Bank może wypowiedzieć umowę o kredyt, po uprzednim zawiadomieniu 
Kredytobiorcy o zamiarze wypowiedzenia i przyczynach na piśmie z wyznaczeniem 30 dniowego 
terminu na usunięcie nieprawidłowości.  

2. Okres wypowiedzenia umowy o kredyt wynosi 30 dni licząc od daty doręczenia tego 
wypowiedzenia. 

3. Wypowiedzenie umowy o kredyt powinno być dokonane na piśmie: listem poleconym lub pismem 
doręczonym bezpośrednio Kredytobiorcy. 

4. Z chwilą wypowiedzenia umowy o kredyt następuje wstrzymanie wypłat z rachunku kredytowego i 
wyznaczenie terminu spłaty zadłużenia nie krótszym niż 60 dni. 

 
§ 15 

Umowa niniejsza wygasa z dniem całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu kredytu. 
 

§ 16 
1. Strony dopuszczają możliwość zmian niniejszej umowy z zastrzeżeniem uwarunkowań, o których 

mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Określa się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian  

w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

mailto:finanse6@susz.pl
mailto:finanse6@susz.pl
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1) wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej 
staranności, 

2) zmiana terminu realizacji umowy, w zakresie wysokości rat i / lub terminów ich spłaty, 
3) zmiany organizacyjne Banku i/lub Kredytobiorcy oraz przepisów prawa ich obowiązujących,  

w tym: regulaminów wewnętrznych itp. 
3. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w umowie.   
 

§ 17 
W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących umowę: 
1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 
2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera 

upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 
wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawienia faktur, przyjmowania płatności od 
Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz  
i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie …….. 
4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. 
5. W terminie 14 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą 

Zamawiającemu kopię porozumienia określającego: zakres obowiązków każdego z Wykonawców 
przy realizacji niniejszej Umowy, termin związania porozumieniem na czas nie krótszy niż czas 
wynikający z niniejszej Umowy, wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej 
odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 18 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy, 
w szczególności Prawa bankowego, ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 
 

§ 19 
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wynikać na tle niniejszej umowy jest sąd 
powszechny miejscowo właściwy według siedziby Kredytobiorcy. 
 

§ 20 
Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron. 
 
 
                 KREDYTOBIORCA                                                   BANK 

                      (stempel firmy)                                              (stempel firmy) 
 
 
1. .....................................................        1.  ................................................. 

 

2. .....................................................            2.  ................................................. 

         (podpisy osób działających                             (podpisy osób działających 

           w imieniu Kredytobiorcy)                                                         w imieniu Kredytodawcy) 
 
 
Tożsamość podpisujących Umowę potwierdzam: 
 
a)  ……………………………………………………. (imię i nazwisko, nr dow. osobistego, paszportu) 
 
 
b) ………………………………………………………(imię i nazwisko, nr dow. osobistego, paszportu) 
 
………………………………………………………… (data, imię i nazwisko, podpis pracownika Banku) 
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§ XXVIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia 

 
Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 
 
§ XXIX. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje 
zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
 
1. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty  
przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 
przez Podwykonawcę; 

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

3) terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni, od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających 
wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi  
lub roboty budowlanej 

4) niespełniających wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
w szczególności wymogów dotyczących rękojmi i gwarancji, innych niż określone we wzorze 
umowy, o której mowa w §XXVIII SIWZ 

2. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty 
budowlane musi być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego. 

 
§ XXX. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy 
Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy 

§ XXXI. Klauzula informacyjna RODO: 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :  

GMINA SUSZ, 14-240 Susz ul. Wybickiego 6, tel. (55) 278-60-15  

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr RLZP.I.271.13.2019 na 

zadanie  

pn. „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5.431.809,33 

zł dla Gminy Susz”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

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

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 

zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

4. 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; 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   
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6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________ 

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

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

(pieczęć/nazwa wykonawcy) 
 
 
 

Oświadczam, że wszyscy pracownicy wykonujący następujące, wskazane przez 

zamawiającego, czynności w zakresie realizacji zamówienia w ramach postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa 

długoterminowego kredytu bankowego  w wysokości 5.431.809,33 zł dla Gminy Susz ” 

(podać rodzaj usług): 

- wszystkie czynności związane bezpośrednio z realizacją niniejszego zamówienia 
 
 
w momencie wykonywania w/w czynności są zatrudnieni w reprezentowanym przeze mnie 
Banku na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy . 

 
„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego   

w wysokości 5.431.809,33 zł dla Gminy Susz ” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

................................................................................         ........................................ 
    (podpis(y) osób składających oświadczenie)                (data) 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA 

UMOWĘ O PRACĘ (NA PODST. ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP)  
złożyć przed rozpoczęciem realizacji usługi, nie później niż w terminie 10  dni od dnia podpisania 

umowy 

Postępowanie znak: RLZP.I.271.13.2019 
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Wzór Nr 1 - formularz ofertowy 

 

FORMULARZ OFERTY  
 

 
 

 
 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA CENOWA 

 
 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni).................................................................................................  

 
 

 

działając w imieniu i na rzecz:................................................................................................ 
(pełna nazwa wykonawcy) 

 

 
.......................................................................................................................................... 

 (adres siedziby wykonawcy) 

 
 

.......................................................................................................................................... 

 (adres siedziby wykonawcy) 
 

 

REGON..................................................... Nr NIP ............................................................... 

 
 

 

Nr konta bankowego:........................................................................................................... 
 

 

 
nr telefonu ................................................. nr faxu........................................................... 

 

 
adres poczty elektronicznej.................................................................................................... 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 

 
 

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego   
w wysokości 5.431.809,33 zł dla Gminy Susz ” 

 

 
 

składam(y) niniejszą ofertę: 
 

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach  

 
płatności określonych w SIWZ za cenę brutto:.....................................................  

 

Kwota kredytu wyliczona została wg poniższych założeń: 
a) WIBOR 3M – 1,72% i datę 24.06.2019r.            

b) STAŁA MARŻA -   …………% w stosunku rocznym     

c) RAZEM OPROCENTOWANIE ( 1+2) - …………………%                                                      
d) LICZBA DNI W ROKU- 365 (rok przestępny 366), 

e) 1 MIESIĄC- RZECZYWISTA ILOŚĆ DNI 

Postępowanie znak: RLZP.I.271.13.2019 
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1. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako wykonawcy wspólnie* ubiegający się                        

o udzielenie zamówienia. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty oraz właściwego wykonania zamówienia. 

3. Oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

4. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

5. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie określonym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia;  

6. Oświadczam(y), że oferujemy następujący termin uruchomienia transz kredytu:… dni.  
7. Spłata kredytu i odsetek będzie następować przelewem na rachunek nr ……………………………………………… 

prowadzony w Banku. 

8. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. 

zm.). Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania ………………………………………………………… Kwota podatku od towarów i usług, którą 

Zamawiający powinien doliczyć do przedstawionej w ofercie ceny …………………….……………………..  

9. Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 

umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 

10. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający może 

samodzielnie pobrać wymagane przez niego dokumenty tj. ……………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………(należy wpisać jakie 

dokumenty, określone w § VIII SIWZ Zamawiający może samodzielnie pobrać)  

11. Powyższe dokumenty Zamawiający pobiera z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem, 

internetowym: ………………………………………………… (podać adres internetowy z którego Zamawiający 

powinien pobrać przedmiotowe dokumenty). 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

13. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony 

Wykonawcy ..................................................nr tel………………………………………………….. 

14. Oświadczam(y), że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy 

się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności. 
15. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są  

w następujących dokumentach:…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  

*niepotrzebne skreślić 

 

......................................................................................            ........................................ 

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych       (data) 

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
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Wzór  Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy 
 

Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

  

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego   
w wysokości 5.431.809,33 zł dla Gminy Susz ” 

 
Postępowanie znak: RLZP.I.271.13.2019 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 działając w imieniu i na rzecz: 

1. ........................................................................................................................................ 
 
2. ........................................................................................................................................ 

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawców występujących wspólnie) 

 

Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie (przez nas) Wykonawcy  

wydano/nie wydano* (*niepotrzebne skreślić) prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

 

UWAGA 

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty 

potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 

lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 

  

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 297kk oraz 305 kk.  
 
UWAGA!: 

1) * w miejscu tym w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum) z uwagi na art. 24 Pzp, 
przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z wykonawców. 

 

 
 

 

 
......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych       (data) 

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 
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Wzór  Nr 2a - Oświadczenie Wykonawcy 
 

Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
  

 

 

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego   
w wysokości 5.431.809,33 zł dla Gminy Susz ” 

 
Postępowanie znak: RLZP.I.271.13.2019 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 działając w imieniu i na rzecz: 

3. ........................................................................................................................................ 
 
4. ........................................................................................................................................ 

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawców występujących wspólnie) 

 

Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie (przez nas) Wykonawcy 

wydano/nie wydano* (*niepotrzebne skreślić) orzeczenie tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 297kk oraz 305 kk.  
 
UWAGA!: 

2) * w miejscu tym w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum) z uwagi na art. 24 Pzp, 

przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z wykonawców. 

 

 

 
 

 
......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych       (data) 

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 
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Wzór  Nr 2b - Informacja Wykonawcy 
 

Informacja Wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej 
(UWAGA! składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP) 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
  

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego   
w wysokości 5.431.809,33 zł dla Gminy Susz ” 

 
 

Postępowanie znak: RLZP.I.271.13.2019 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 działając w imieniu i na rzecz: 

........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawców występujących wspólnie) 

 

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze 
w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm.) oświadczam/my, że 
reprezentowany przez nas podmiot:: 
 nie należy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz.798 ze zm.) 

 należy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r,  poz. 798 ze zm.), 

w której skład wchodzą następujące podmioty:  

1)……………………………………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 

                                                                             

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 297kk oraz 305 kk.  
 

UWAGA!: 
3) * w miejscu tym w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum) z uwagi na art. 24 Pzp, 

przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z wykonawców. 

 
 

 

 
 
......................................................................................  ........................................ 

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych       (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 
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Wzór nr 5 – zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia  

zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia 

 

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW 

NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Ja 
 

............................................................................................................................. ........... 
 

........................................................................................................................................ 
(pieczęć/nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

zobowiązuję się do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia 

w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 

pn.:  

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego   
w wysokości 5.431.809,33 zł dla Gminy Susz ” 

 
Postępowanie znak: RLZP.I.271.13.2019 

 

w okresie od dnia podpisania umowy do całkowitego zakończenia realizacji zadania. 

 

............................................................................................................................ 
 

....................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................ 
 

............................................................................................................................ 

 

(rodzaj udostępnianych zasobów do wykonania zadania) 

 

 

....................................................................        ........................................ 

    (podpis(y) osób składających oświadczenie)       (data) 
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