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zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany.
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Głogówek, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek
tel. 77/ 40 69 900 strona internetowa: www.gminaglogowek.info,
e-mail: inwestycje@glogowek.pl

ePUAP: /UMGLOGOWEK/SkrytkaESP

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://bip.glogowek.pl/7/stronaglowna-bip.html - zakładka zamówienia publiczne.
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia: http://bip.glogowek.pl/7/strona-glowna-bip.html - zakładka zamówienia
publiczne.
II. Ochrona danych osobowych.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja
2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głogówek, Rynek 1,
48-250 Głogówek, tel. 77 40 69 900;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: trinczek@glogowek.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami

Pani/Pana

danych

osobowych

będą

osoby

lub

podmioty,

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z:
a) art. 13 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 danych)
(Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO");
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b) art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres minimum 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W zależności od okresu
trwania umowy, Pani/Pana dane będą przechowywane aż do jej wygaśnięcia;
c) przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach;
d) par.

8

Rozporządzenia

Ministra

Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji

z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania
z dokumentami elektronicznymi.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p.,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora

niewspółmiernie

dużego

wysiłku

może

zostać

Pani/Pan

zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(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);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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
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fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
e) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
g) 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;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
III. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 24 października 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019
r. poz. 2019, ze zm. – dalej: „ustawa” lub „Pzp”) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp,
w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy
zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez
przeprowadzenia negocjacji.
2. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie znajdują przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) zwanej
dalej „Kodeksem cywilnym” lub „KC”.
3. Postępowanie na przedmiotowe dostawy prowadzone jest z uwzględnieniem przepisów
właściwych dla zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne określone
w przepisach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SWZ, oznaczone jest znakiem: FN.III.271.7.2021
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na podane oznaczenie we wszelkich
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kontaktach z Zamawiającym.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia
i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia
publicznego, sporządzone będą w języku polskim.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IV. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości
3.400.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony czterysta tysięcy złotych 00/100)
na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu pożyczek i kredytów.
2. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia:
1) Postanowienia w zakresie postawienia środków do dyspozycji Zamawiającego.
Wykonawca stawia do dyspozycji kredytobiorcy środki w okresie od dnia podpisania
umowy (nie wcześniej jednak niż po ustanowieniu przez Zamawiającego prawnego
zabezpieczenia kredytu) do dnia 31.12.2021 r.
2) Postanowienia w zakresie uruchomień.
a) Kredyt będzie uruchomiony w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia
dyspozycji.
b) Kredyt będzie wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem i do wysokości
udzielonego kredytu w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji
w ciężar rachunku kredytowego.
c) Orientacyjne terminy i kwoty wypłaty kredytu:
I transza -

31 sierpnia 2021 r.

-

1.700.000,00 zł

II transza -

31 grudnia 2021 r.

-

1.700.000,00 zł

Wypłata środków z kredytu będzie następować na rachunek gminy Głogówek.

d)

3) Postanowienia w zakresie spłat.
a) Spłaty rat kapitałowych, zgodnie z poniższą tabelą, będą następować ostatniego
miesiąca każdego kwartału poczynając od 31.03.2022 r. Przewidywany
harmonogram spłat:
1

rata

31.03.2022 rok

- 71.441,00 PLN

27

rata

30.09.2028 rok

- 65.365,00 PLN

2

rata

30.06.2022 rok

- 65.365,00 PLN

28

rata

31.12.2028 rok

- 65.365,00 PLN

3

rata

30.09.2022 rok

- 65.365,00 PLN

29

rata

31.03.2029 rok

- 65.365,00 PLN

4

rata

31.12.2022 rok

- 65.365,00 PLN

30

rata

30.06.2029 rok

- 65.365,00 PLN

5

rata

31.03.2023 rok

- 70.340,00 PLN

31

rata

30.09.2029 rok

- 65.365,00 PLN
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rata

30.06.2023 rok

- 65.365,00 PLN

32

rata

31.12.2029 rok

- 65.365,00 PLN

7

rata

30.09.2023 rok

- 65.365,00 PLN

33

rata

31.03.2030 rok

- 65.365,00 PLN

8

rata

31.12.2023 rok

- 65.365,00 PLN

34

rata

30.06.2030 rok

- 65.365,00 PLN

9

rata

31.03.2024 rok

- 65.285,00 PLN

35

rata

30.09.2030 rok

- 65.365,00 PLN

10

rata

30.06.2024 rok

- 65.365,00 PLN

36

rata

31.12.2030 rok

- 65.365,00 PLN

11

rata

30.09.2024 rok

- 65.365,00 PLN

37

rata

31.03.2031 rok

- 65.365,00 PLN

12

rata

31.12.2024 rok

- 65.365,00 PLN

38

rata

30.06.2031 rok

- 65.365,00 PLN

13

rata

31.03.2025 rok

- 65.365,00 PLN

39

rata

30.09.2031 rok

- 65.365,00 PLN

14

rata

30.06.2025 rok

- 65.365,00 PLN

40

rata

31.12.2031 rok

- 65.365,00 PLN

15

rata

30.09.2025 rok

- 65.365,00 PLN

41

rata

31.03.2032 rok

- 65.365,00 PLN

16

rata

31.12.2025 rok

- 65.365,00 PLN

42

rata

30.06.2032 rok

- 65.365,00 PLN

17

rata

31.03.2026 rok

- 65.365,00 PLN

43

rata

30.09.2032 rok

- 65.365,00 PLN

18

rata

30.06.2026 rok

- 65.365,00 PLN

44

rata

31.12.2032 rok

- 65.365,00 PLN

19

rata

30.09.2026 rok

- 65.365,00 PLN

45

rata

31.03.2033 rok

- 65.365,00 PLN

20

rata

31.12.2026 rok

- 65.365,00 PLN

46

rata

30.06.2033 rok

- 65.365,00 PLN

21

rata

31.03.2027 rok

- 65.365,00 PLN

47

rata

30.09.2033 rok

- 65.365,00 PLN

22

rata

30.06.2027 rok

- 65.365,00 PLN

48

rata

31.12.2033 rok

- 65.365,00 PLN

23

rata

30.09.2027 rok

- 65.365,00 PLN

49

rata

31.03.2034 rok

- 55.414,00 PLN

24

rata

31.12.2027 rok

- 65.365,00 PLN

50

rata

30.06.2034 rok

- 65.365,00 PLN

25

rata

31.03.2028 rok

- 65.365,00 PLN

51

rata

30.09.2034 rok

- 65.365,00 PLN

26

rata

30.06.2028 rok

- 65.365,00 PLN

52

rata

31.12.2034 rok

- 65.365,00 PLN

b) Ostateczna spłata kredytu nastąpi nie później niż 31.12.2034 r.
c) Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach
miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca z dochodów bieżących Gminy
Głogówek – podatek od nieruchomości. Ostatnia rata odsetkowa płatna w dniu
31.12.2034 r.
d) Wykonawca będzie zobowiązany przekazywać informację Zamawiającemu
w zakresie wysokości spłaty odsetek nie później niż na 5 dni roboczych przed
umownym terminem spłaty.
e) W przypadku gdy termin spłaty odsetek lub kapitału przypada w dniu wolnym
od pracy, przyjmuje się, iż termin zapłaty jest zachowany, gdy środki zostały
zaksięgowane na rachunku kredytu pierwszego dnia roboczego po terminie
płatności.
4) Oprocentowanie:
Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym wg
zmiennej stopy procentowej.
a) Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego będzie ustalona w oparciu
o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego każdy okres
7
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odsetkowy, powiększoną o marżę banku. Stawkę WIBOR 1M należy przyjąć z dnia
29.06.2021 r.
b) Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania.
c) Pierwszy okres odsetkowy nie może być krótszy niż jeden miesiąc kalendarzowy.
Liczony jest od daty pierwszego uruchomienia kredytu i kończy się ostatniego dnia
danego miesiąca.
d) Spłata odsetek nastąpi do 10 dnia następnego miesiąca, po zakończeniu okresu
odsetkowego, z wyłączeniem ostatniej raty odsetkowej, której spłata przypadnie
na 31.12.2034 r.
e) Do wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni.
5) Opłaty i prowizje bankowe.
Bank nie będzie pobierał innych opłat i prowizji z tytułu udzielenia, obsługi i spłaty
kredytu, w tym przedterminowej spłaty kredytu, niż określona w pkt 4 stopa
procentowa.
6) Pozostałe postanowienia.
a) Zastrzega się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu.
b) Zastrzega się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części,
po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy.
c) W przypadku niepełnego wykorzystania kredytu, harmonogram spłat zostanie
zmieniony proporcjonalnie, bez zmiany okresu spłaty.
d) Spłata kredytu zabezpieczona będzie wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,
na których zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
e) Zamawiający informuje, że następujące materiały takie jak: projekty, uchwały,
sprawozdania, opinie RIO itp. dostępne są na stronie BIP Gminy Głogówek:
w zakładkach:
•

Menu przedmiotowe/budżet i majątek jednostki

•

Menu podmiotowe/Rada Miejska/Uchwały Rady Miejskiej

3. Zatrudnienie o pracę – Zamawiający informuje, iż usługa finansowa związana z
udzieleniem kredytu jest powszechnie dostępna oraz ma ściśle określone standardy
jakościowe oraz przepisy i normy obowiązujące, określone m.in. w przepisach ustawy
Prawo bankowe. W usługach udzielania kredytu istnieje stały poziom cech oferowanego
produktu. Zamawiana usługa udzielania kredytu jest porównywalna z innymi oferowanymi
na rynku. W przypadku kredytu, koszt cyklu życia produktu nie występuje.
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4. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
66113000-5 – Usługi udzielania kredytu
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych oraz nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 p.z.p.
6. Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych oraz nie wymaga
zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust.2 pk 2 p.z.p.
V. Podwykonawstwo.
1. Wykonawca

może

powierzyć

wykonanie

części

zamówienia

podwykonawcy

(podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający

wymaga,

aby

w

przypadku

powierzenia

części

zamówienia

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. Powierzenie

części

zamówienia

podwykonawcom

nie

zwalnia

Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
VI. Termin wykonania zamówienia.
1) Kredyt z dniem podpisania umowy oraz po skutecznym ustanowieniu zabezpieczenia,
będzie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminach dostosowanych
do potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego.
Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 31.12.2021 r.
2) Termin spłaty kredytu: do 31.12.2034 r.
VII.Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,
na zasadach określonych w rozdziale VIII oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym rozdziale.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1)

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
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2)

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Za spełnienie warunku posiadania uprawnień Zamawiający uzna posiadanie przez
Wykonawcę aktualnego zezwolenia do wykonywania działalności lub czynności
bankowej, o którym mowa w art. 36 ust. 1 Ustawy Prawo bankowe ( tj. Dz.U. z 2020
r. poz. 1896 ze zm.) lub dokumentów równoważnych potwierdzających prawo
prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej.

3)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4)

zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE
SPEŁNIA.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy
Pzp).
5. W przypadkach dotyczących postawionych warunków udziału w postępowaniu
nieopisanych w niniejszej SWZ mają zastosowania wymagania i obowiązki narzucone
przepisami ustawy pzp.
VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku,
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
I.

w art. 108 ust. 1 p.z.p.
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.
258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
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c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia

przestępnego pochodzenia

pieniędzy lub

ukrywania

ich

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.
270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
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4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,
że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski
niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy
lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
II. w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 p.z.p., tj.:
a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu
do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed
upływem terminu składania ofert 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;
b) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury;
c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego
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lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi
za wady;
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2 i 5 p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 p.z.p., jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił
łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110
ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności
nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak
podstaw do wykluczenia złożyli wymagane oświadczenia / dokumenty do oferty.
Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców
składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2
do SWZ) oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ.
6. Na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1), po terminie składania ofert wykonawca,
którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia wykazu
potwierdzającego brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie art. 108 ust 1 pkt
5 – wg Załącznika nr 5 SWZ.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt 5 (składane w ofercie) oraz pkt 6 (składane na wezwanie
zamawiającego) składa każdy z wykonawców.
8. Oświadczenia i wykazy o którym mowa powyżej (warunki udziału, brak podstaw
wykluczenia) pod rygorem nieważności muszą być złożone w formie elektronicznej,
w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły i wymagania określono w rozdziale
dotyczącym zasad komunikacji z wykonawcą w dalszej części SWZ.
IX. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (rozdział VII i VIII
niniejszej SWZ) – SKŁADANE DO OFERTY:
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1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie,
że

Wykonawca

nie

podlega

wykluczeniu

oraz

spełnia

warunki

udziału

w postępowaniu zgodne z załączonymi wzorami: Załącznik nr 2 SWZ
i Załącznik nr 3 SWZ.
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 118 ust 3 i ust. 4 ustawy pzp
– jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego - Załącznik
nr 4 SWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia (Załącznik nr 3) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W zakresie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oświadczenie składa ten wykonawca,
który spełnia warunek lub łącznie razem.
4) Wykonawcy

mogą

wspólnie

ubiegać

się

o

udzielenie

zamówienia.

W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo

do reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składania
oświadczeń w imieniu wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby czy złożeniu
oferty wspólnej.
6) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana
do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji
z

Krajowego

Rejestru

Sądowego,

Centralnej

Ewidencji

i

Informacji

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
(formularz oferty Załącznik nr 1 SWZ). Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba,
której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów,
o których mowa powyżej, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa
lub

innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
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wykonawcy. Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
oraz odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby
na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
2. W trakcie procedury badania i oceny ofert na podstawie art. 274 ust 1 ustawy pzp
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona, jako najkorzystniejsza),
zostanie wezwany przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni
terminie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów):
•

W zakresie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu:
1) Aktualne zezwolenie do wykonywania działalności lub czynności bankowej,
o którym mowa w art. 36 ust. 1 Ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz.
2357) lub dokumentów równoważnych potwierdzających prawo prowadzenia na
terenie Polski działalności bankowej.
2) Aktualizującego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp – wg Załącznika nr 5 SWZ.
W przypadku złożenia oferty wspólnej aktualizujące oświadczenie składa każdy
z wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną.

X. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.

3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
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XI. Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ.
I. Informacje ogólne
1.

Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3
ustawy,

zwane

przedmiotowe

dalej

środki

podmiotu

"zobowiązaniem
dowodowe,

pełnomocnictwo,

udostępniającego
sporządza

się

zasoby",
w

postaci

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.). Informacje,
oświadczenia

lub

dokumenty,

inne

niż

określone

powyżej,

przekazywane

w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst
wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wg wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej podanych w treści SWZ.
2.

W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej

konkurencji

(tj.

Dz.

U.

z

2020

r.

poz.

1913),

wykonawca,

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku.
3.

Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem
na język polski.

4.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,
inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych
w art. 118 ustawy, zwane dalej "dokumentami potwierdzającymi umocowanie
do reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż
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wykonawca,
podmiot

wykonawca

udostępniający

wspólnie
zasoby,

ubiegający
zwane

się

dalej

o

udzielenie

"upoważnionymi

zamówienia,
podmiotami",

jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
5.

W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,
inne dokumenty, w tym dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie
do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument
w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.

6.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 5, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby,
w

zakresie

podmiotowych

środków

dowodowych

lub

dokumentów

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.
7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 5 oraz ust. 10, może dokonać również notariusz.
8. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 5-7 oraz ust. 10-11 należy rozumieć
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej,
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności
bezpośredniego dostępu do oryginału.
9. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
dowodowe,

dokumenty,

niewystawione

przez

upoważnione

podmioty,

oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
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osobistym.
10. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty
lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym

lub

podpisem

osobistym,

poświadczającym

zgodność

cyfrowego

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
11. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 10, dokonuje w przypadku:
1)

podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby
lub

podwykonawca,

w

zakresie

podmiotowych

środków

dowodowych,

które każdego z nich dotyczą;
2)

przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3)

pełnomocnictwa - mocodawca.

12. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych
w

tym

pliku

odpowiednio

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym,

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,

ePUAPu

dostępnego

pod

adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Nazwa Zamawiającego
na ePUAP: /UMGLOGOWEK/SkrytkaESP
14. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Dawid
Bojdo, tel. 77 40 69 915 email. inwestycje@glogowek.pl
15. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
18

Zamawiający: Gmina Głogówek
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego
deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
Sygnatura akt: FN.III.271.7.2021

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma

dostęp

do

następujących

formularzy:

„Formularz

do

złożenia,

zmiany,

wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
16. Wymagania techniczne

i

organizacyjne wysyłania i

odbierania

dokumentów

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
17. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
18. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (tj. Dz. U. 2020 poz. 2452 ze zm.)
oraz rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(tj. Dz. U. 2020 poz. 2415 ze zm.).
19. Zamawiający informuje, iż identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu:
9c3c2014-6045-4f00-8544-09289bffb5ff
II. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania
ofert).
1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż złożenie
oferty/wniosku

o

dopuszczenie

do

udziału

w

postępowaniu),

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP
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oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
2.

Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Zamawiający nie dopuszcza
przesyłania plików w następujących formatach: - .com,- .exe - .bat- .msi.

3.

Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza
do komunikacji” jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi
być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz. U. poz. 2415).

4.

W w/w sposób komunikacja może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej,
adres email: inwestycje@glogowek.pl

5.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej
wynosi 100 MB. Zamawiający informuje, że wiadomości są skanowane poprzez program
antywirusowy oraz filtr antyspamowy. Szyfrowanie następuje certyfikatem SSL protokoły
IMAP, SMTP oraz POP3.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych
oświadczeń i dokumentów.
1.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę, która musi być sporządzona zgodnie z treścią wzoru
formularza oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą musi zostać
złożone oświadczenia i dokumenty wskazane w dziale IX pkt 1 SWZ.

2.

Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
20

Zamawiający: Gmina Głogówek
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego
deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
Sygnatura akt: FN.III.271.7.2021

3.

Wszystkie oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą muszą być sporządzone
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
(formie elektronicznej) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.

4.

Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty. Zamawiający wymaga, aby ofertę oraz wszystkie dokumenty składane
wraz z ofertą podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoby podpisujące ofertę działają
na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie
do podpisania oferty.

5.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Zamawiający zastrzega, że chwilą złożenia oferty jest czas na serwerze obsługującym
miniPortal, który zapisuje wysyłane na niego dane z dokładnością co do setnej części
sekundy. Zamawiający zastrzega, iż oferta może być złożona tylko do upływu terminu
składania ofert oraz że złożenie oferty w innej formie elektronicznej będzie skutkowało
odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

6.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odti podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty,
w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl. Ofertę należy złożyć w oryginale.

7.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

8.

Wykonawca może – przed upływem terminu składania ofert - wprowadzić zmiany,
poprawki, modyfikacje i uzupełnienie do złożonej oferty.

9.

Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez
siebie ofertę.

10. Zamawiający odrzuci ofertę, gdy zajdą przesłanki opisane w art. 226 ustawy Pzp.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Cena wyliczona na podstawie poniższych reguł służy wyłącznie do porównania i oceny
ofert.
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2. Cena (koszt kredytu) podana przez Wykonawcę obliczona wg niżej podanych zasad musi
zawierać prognozowaną kwotę odsetek.
3. Wysokość marży od kredytu zostanie ustalona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
4. Do obliczenia ceny, celem porównania ofert złożonych w postępowaniu, przyjmuje się koszt
kredytu tj. udzielenia i obsługi kredytu, który jest sumą naliczonych odsetek w całym okresie
kredytowania od udzielonego kredytu podlegającego spłacie według harmonogramu
opisanego w dziale III SWIZ, przy przyjęciu następujących wielkości:
1) Wysokość kredytu,
2) Oprocentowanie kredytu wynikające WIBOR dla depozytów 1M z ostatniego dnia
miesiąca poprzedzającego każdy okres odsetkowy, powiększoną o marżę banku.
5.

Cena oferty przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie podlegała zmianom ani
korektom.

6.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak
przeliczoną ofertę podda ocenie wg obowiązujących kryteriów.

7.

Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny
lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku
od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1,
wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
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8.

Wzór Formularza Oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku
VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść
formularza.

9.

Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie będą podane przez
wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.
W przypadku różnic w podaniu ceny (cena podana liczbowo, cena podana słownie)
Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną liczbowo, chyba z treści pozostałych
dokumentów będzie wynikać prawidłowość ceny pisemnej

XIV. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XV. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert, do dnia 07 sierpnia 2021 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3.

Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.

XVI. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 09.07.2021 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)
2.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej
na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.

3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2021 r. o godzinie 10:30

4.

Zamawiający, po terminie składania ofert, ale przed terminem otwarcia ofert,
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udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
6. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu
awarii.
7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania
XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Przedmiotem oceny będą:
Lp. Opis kryteriów oceny
1.

Cena całkowita brutto

Waga
100%

Punkty przyznawane za podane wyżej kryterium będą liczone według następującego
wzoru:
cena najniższa
X = ----------------------- x 100 pkt
cena badana
2.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.

3.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium.
Maksymalna możliwa ilość punktów – 100 pkt.

4.

W ocenie punktowej będą podlegać wykonawcy, którzy nie będą podlegać wykluczeniu
z postępowania oraz których oferty nie będą podlegać odrzuceniu. W trakcie oceny kolejno
rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według
następujących zasad:
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XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej albo
2) w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,
3) przed upływem w/w terminów w przypadkach omówionych w art. 308 ust. 3 ustawy
Pzp
2. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się
z Zamawiającym w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy. Umowa zostanie
podpisana w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy
za pośrednictwem usługi kurierskiej na koszt Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza
podpisanie umowy środkiem komunikacji elektronicznej (kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest najpóźniej do dnia
podpisania umowy:
a) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić
zmawiającemu umowę konsorcjum,
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądać, przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XX.

Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany.
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1.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następujących przypadkach:
1) Zmniejszenia marży kredytu przez Wykonawcę (lub zwiększenia upustu) – na
wniosek (propozycję) wybranego Wykonawcy, który udzielił Zamawiającemu
kredytu,
2) Skrócenia okresu spłaty kredytu – w przypadku uzyskania przez Zamawiającego
ponadplanowych dochodów własnych,
3) Zmiany terminu spłat rat kredytu – jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności
finansowe w dotrzymaniu określonego w SIWZ terminu spłat,
4) Wcześniejszej spłaty kredytu lub wcześniejszej częściowej spłaty kredytu – bez
poboru dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu,
5) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, w tym zmianę w zakresie wynagrodzenia w
przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności (art. 142, ust. 5 Pzp):
-

zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub;

-

zmiana

zasad

podlegania

ubezpieczeniom

społecznym

lub

ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionej powyżej okoliczności, każda
ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących
powyższych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia za wykonanie podmiotu zamówienia.
2.

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana
z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p.

3.

Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1.

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
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zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p.
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.

Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie

czynności

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia,

do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ
na stronie internetowej.

6.

Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
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10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
XXII. Wykaz załączników.
I. Załączniki składane z ofertą:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
Załącznik nr 4 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli ma zastosowanie).
II. Załączniki składane na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona (na podstawie art. 274 ust. 1)
Załącznik nr 5 – oświadczenie aktualizujące brak podstaw wykluczenia (grupa kapitałowa).
III. Załączniki pozostałe – przedmiot zamówienia:
Załącznik nr 6 – sprawozdania finansowe i uchwały.
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