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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA  

USŁUGA 
 
 
 
 
 

dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.) 
 
 
 
 
 

 

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego  
w wysokości 2 600 000,00 zł. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Z A T W I E R D Z O N O: 

Radymno, dnia 28.06.2018 r. 
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Rozdz. I. WPROWADZENIE 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 
roku, poz. 1579 z późn. zm.) zw. dalej ustawą Pzp. 

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa 
zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 

z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.); 
2) Rozporządzenie Ministra 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 roku, poz. 1126); 

3) 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 roku, poz. 2477); 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 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 roku, 
poz. 2479). 

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy Pzp, a w sprawach 
nieuregulowanych jej przepisami, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(tekst jedn. Dz. U z 2017 roku, poz. 459 z późn. zm.). 

5. Oznaczenie postępowania: postępowanie posiada znak sprawy: RG.I.271.23.2018 
Wykonawcy powinni, we wszelkich kontaktach z Zamawiającym, powoływać się na 
wyżej wskazane oznaczenie. 

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
 
 
 
Rozdz. II. ZAMAWIAJĄCY  
 
Miasto Radymno 
ul. Lwowska 20 
37-550 Radymno 
 
Regon 650900559, NIP 792-20-32-905. 
godziny pracy: 7:00-15:00 
 
adres strony internetowej Miasta Radymna:  www.radymno.pl 
BIP UM Radymna http://www.radymno.biuletyn.net/  

planowanie@radymno.pl 
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Rozdz. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
 
Rozdz. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa obejmująca: 

Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 2.600.000,00 zł.  

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
Przedmiotem zamówienia jest: „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 
2.600.000,00 zł.”, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu. 
Szczegółowe warunki zamówienia:  

a) Kwota kredytu: 2.600.000,00 PLN, 
b) okres kredytowania i data spłaty całości kredytu– od daty 01.08.2018r. 

do dnia 31.12.2032 r., 
c) bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 1M 

ustalonej w ostatnim dniu roboczym przed rozpoczęciem okresu 
odsetkowego powiększonej o marżę wykonawcy, 

d) marża wykonawcy jest stała w okresie obowiązywania umowy, 
e) realizacja dyspozycji Zamawiającego: Uruchomienie kredytu nastąpi  

w dwóch transzach zgodnie ze złożoną dyspozycją - zgodnie z ofertą 
wykonawcy (maksymalnie do 6 dni roboczych od daty przesłania 
dyspozycji wypłaty od Zamawiającego) w wysokości  rata I w 
wysokości 1 600 000,00, rata II w wysokości 1 000 000,00 (dla celów 
porównawczych złożonych ofert należy przyjąć datę 01.08.2018 r. – I 
transza, 01.10.2018 r. – II transza ), 

f) waluta kredytu – PLN  
g) spłata kredytu nastąpi: 

• spłata kredytu będzie następowała kwartalnie w czterech ratach 
kapitałowych: w roku 2019 4 raty po 32.500,00 zł a od 2020 r  
52 raty po 47.500,00  Odsetki płatne będą kwartalnie od 
faktycznie wykorzystanych środków, do obliczenia kwoty 
odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania 
kredytu w stosunku do 360 dni w roku, 

• spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu 
kalendarzowym miesiąca kończącego każdy kwartał (marzec, 
czerwiec, wrzesień, grudzień), a jeżeli ostatni dzień 
kalendarzowy przypada na dzień ustawowo wolny od pracy 
spłata odsetek będzie następowała w następnym dniu roboczym 
(nie dotyczy to grudnia), 

• okres karencji w spłacie rat kapitałowych: do 31.03.2019 roku 
(pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2019 roku), 

• spłata rat odsetkowych rozpocznie się w dniu 31.03.2019 roku 
zgodnie z zasadami stosowanymi przez bank, 

• spłata rat kapitałowych rozpocznie się w dniu 31.03.2019 roku 
zgodnie z zasadami stosowanymi przez bank, 

• ilość rat kapitałowo odsetkowych: 56 rat, 
• prowizja bankowa za udzielenie kredytu oraz stała marża banku: 

według złożonej oferty. 
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h) ostateczny termin wykorzystania kredytu: 31 grudnia 2018r 
 

Oprocentowanie ma charakter zmienny wg stawki WIBOR 1M.  
W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem stron 
zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M albo stawkę najbardziej zbliżoną 
wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M bez kosztów obciążających Zamawiającego 
Przedstawiona w ofercie marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy 
kredytowej. 
Za całkowity koszt udzielenia i obsługi kredytu przez bank przyjmuje się sumę wartości 
wszystkich rat odsetkowych oraz prowizji. 
Prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie w dniu 31.03.2019 roku wraz z pierwszą rata 
kapitałową i odsetkami. 
Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej 
przez bank ofercie. 
Do celów obliczenia ceny kredytu podanej w ofercie służącej do porównania złożonych ofert 
należy przyjąć założenia: rok = 360 dni, każdy miesiąc = 30 dni.  

 
Odsetki będą liczone wg wzoru: 
 

360

%** dK
O =  

gdzie: 
O – odsetki 
K – saldo kredytu, kwota pozostała do spłaty 
d – liczba dni do odsetek 
% - stopa procentowa kredytu liczona jako – WIBOR 1M + stała marża banku 
 
Formą zabezpieczenia kredytu przez Zamawiającego będzie weksel in blanco. 
 
Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych budżetu miasta w latach 2019 - 
2032.  
 
Zamawiający zastrzega sobie: 
-nie wykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, 
- w przypadku nie wykorzystania całej wartości kredytu możliwość zwrotu środków 
pieniężnych bez płacenia odsetek  oraz ponoszenia dodatkowych opłat i kosztów w terminie 
do 31 grudnia 2018 roku, 
- możliwość wcześniejszej spłaty kredytu – odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, 
- prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, jak również zmian 
podanych w ppkt. e) terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji Zamawiającego. 
 
Podstawą wyliczeń koszu kredytu na potrzeby porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty 
jest plan spłaty kredytu, stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ – jest to aktywny formularz 
pozwalający wyliczyć koszt kredytu po wpisaniu proponowanej stałej marży oraz prowizji 
przez Wykonawcę we wskazane pole w formularzu. 

 
3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 
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1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności 
związanych z obsługą udzielonego kredytu, w szczególności związanych z realizacja 
postanowień opisanych w przedmiocie zamówienia (przyjmowanie dyspozycji od 
Zamawiającego odnośnie transz kredytu, wyliczanie należnych odsetek, informowała 
o bieżącym stanie kredytu itp.) -  jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. 

2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie 
kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 

3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 4 pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez 
niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 3 pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony); 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. 

5) Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
gdy Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności gdy zwłoka w 
wykonywaniu obowiązków, o których mowa w ust. 2, 3, przekroczy 21 dni.  
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6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
4. Wymagania Zamawiającego o których mowa w art. 29 ust 4 (art. 36, ust. 2 pkt 9)  

– Zamawiający nie określa tego typu wymagań. 
5. Integralną część niniejszej specyfikacji stanowią: 

1) uchwała Rady Miejskiej w Radymnie Nr XXXIX/248/2017 dnia 28 grudnia 2017 rok 
w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2018 rok; 

2) uchwała Rady Miejskiej w Radymnie Nr XXXIX/249/2017 dnia 28 grudnia 2017 rok 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno; 

3) uchwała Rady Miejskiej w Radymnie Nr XLIII/287/2018 dnia 25 kwietnia 2018 r. w 
sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 roku na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu; 

4) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 10/23/2018 z dnia 10 
maja 2018 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w 
kwocie 2.600.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) przez Miasto 
Radymno; 

5) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 10/6/2018 z dnia 10 
kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Radymno 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. 

6) Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu 
terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku. 

7) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji według stanu na koniec I kwartału 2018 r. 

8) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów 
finansowych  według stanu na koniec I kwartału 2018 r. 

9) Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki 
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku. 

10) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki 
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku. 

 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
 
66113000-5 Usługi udzielania kredytu 
 
Rozdz. V. INFORMACJE DODATKOWE 

 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
4. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa  w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 
36 ust 2 pkt 3). 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Warunki podwykonawstwa (art. 36 ust 2 pkt 10, 11).  Zgodnie z art. 36a ust 2 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 
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Przez kluczowe części zamówienia należy rozumieć udzielenie kredytu oraz czynności 
związane z jego obsługą.  
Przez umowę o podwykonawstwo – należy rozumieć umowę w formie pisemnej o 
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 
zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą),  
a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą 
a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
 
Zgodnie z art. 36a. ust 1 wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy za wyjątkiem kluczowych części o których mowa powyżej, w takim 
przypadku zgodnie z art. 36b ust 1 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców.  

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia 
prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem 
przewidzianych w ustawie Pzp. 

10. 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 Miasto Radymno z siedzibą w 

Radymnie, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pod adresem e- mail: iod@radymno.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn 
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 600 000,00 zł.   
znak postępowania RG.I.271.23.2018  prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

4) 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 Pzp;   

5) 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; 

6) 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;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

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

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

osobowych1; 
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c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO2;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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 

 
Uwaga 1: 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. 

 
Uwaga 2: 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.” 
 
 

Rozdz. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Czas określony: 
Do 31 grudnia 2032 roku. 
 

Rozdz. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY 
WYKLUCZENIA  

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

 
1) Nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia Wykonawcy z 
postępowania), tj.: 
 
Z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego Zamawiający 
wykluczy: 
− pkt 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  

− pkt 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo:  

a) którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204, z późn. zm.) lub art. 46 
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lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1463 z późn. zm.),  

b) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

d) którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

− pkt 14) wykonawcę, 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 13;  

− pkt 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub 

ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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;  

− pkt 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że 

nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne 

i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił 

te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

− pkt 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  

− pkt 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

− pkt 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

− pkt 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na 

celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych;  

− pkt 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.);  

− pkt 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

− pkt 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 

2017 r. poz. 229 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski  
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia 

z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 7-11 ustawy Pzp. 
 

2) Nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp (fakultatywnie podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania), 
tj.: 
 
Z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego Zamawiający 
wykluczy również wykonawcę: 
 
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który 

po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2344) – art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp;  

 

3) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
tj: 
Warunek w powyższym zakresie zostanie przez Zamawiającego uznany za spełniony, 
jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia: wykaże 
że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, (wykonawca musi 
posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe). 

 

2. Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 
zdolności technicznej i zawodowej. 
 

3. Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 
dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
 

4. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, stosownie do art. 24aa ust. 1 ustawy 
Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  
 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o 
oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale VIII z zastrzeżeniem ust. 2. 
 
 

 



Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno 

 

str. 11 

Znak sprawy: RG.I.271.23.2018                                           Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego  

                                                                                           w wysokości 2 600 000,00 zł.  

 

Rozdz. VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO JAK 
RÓWNIEŻ NA POTWIERDZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ 
WYMAGANIOM ZAMAWIAJACEGO 
 
 
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 12-22 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z 
ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
UWAGA: 

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, 

o którym mowa w ust. 1 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki 

cywilnej. 

 
2. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą 
oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
UWAGA: 

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 2 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej, 

w takim zakresie, w jakim wykazuje on spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

 
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

Zamawiający wymaga złożenia - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 
UWAGA I: 

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa 

w ust. 4 pkt 1 składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki 

cywilnej. 

 

UWAGA II: 

 

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień 

Publicznych(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-

odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-

publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow): 
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„Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, 

jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy 

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

z 2017r. poz. 570 z późn. zm.). 

[…] Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na 

potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku 

prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. - o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 700  

z późn. zm.) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz.U. z 2017 r, poz. 2168 z późn. zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) wykonawca powinien wskazać 

zamawiającemu na ogólnie dostępne, i elektronicznie prowadzone bazy z których 

zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające 

sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w szczególności dotyczy wykonawców 

zagranicznych”. 

 

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 
wymaga złożenia: 
 
1) Aktualne zezwolenie/uprawnienie do występowania w obrocie prawnym zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. 
(Zakres dokumentu musi potwierdzać odpowiednio spełnianie warunku udziału w 
postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej). 
 
 
UWAGA: 

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wystarczającym jest, aby 

dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 złożone zostały przez jednego z  partnera 

konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej, który spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 
 
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5, przekazuje Zamawiającemu – samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony 
Zamawiającego – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 4 do SIWZ). 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.  
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UWAGA I: 

 

Jeżeli Wykonawca nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, może już na etapie 

składania ofert (wraz z ofertą) złożyć stosowną informację w tym zakresie (Oświadczenie 

patrz Załącznik nr 4) – w takim przypadku wymóg złożenia w terminie 3 dni 

oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej dezaktualizuje się. 
 
UWAGA II: 

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 2 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej 

 
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 
 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór 
takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku powoływania się 
na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – 
zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć wraz z ofertą. 

 
8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  
 

9. W związku z postanowieniami ust. 8, w przypadku gdy Wykonawca polegał będzie na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany będzie 
do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów niżej wymienionych dokumentów: 
 
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp; 

 
10. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 składa Wykonawcy składają wraz z ofertą, o ile 

Wykonawca ten polegał będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ich 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
22a ustawy Pzp. 
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11. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy 
 

12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
podmiotu trzeciego 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,  
 
13. 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 zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w składanych przez siebie oświadczeniach – Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 
 

14. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu składa także oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ – dotyczące 
podwykonawców.  

 
15. W celu oceny czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuję rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu 

zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego;  
4) czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowalne lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

 
16. Wszelkie Oświadczenia (w tym Wykazy), o których mowa w niniejszej specyfikacji 

dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
Podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty dotyczące wykazania 
braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, inne 
niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. 

 
17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
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wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 
18. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 
 

19. Dokumenty, o których mowa w ust. 17 powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania 
 

20. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 17, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że 
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.  

 
21. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

 
22. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów.  
 

23. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca powinien wskazać 
Zamawiającemu (np. w formie oświadczenia) sygnatury postępowania, w którym 
wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują względnie wskazać 
(np. w formie oświadczenia) adresu strony internetowej, gdzie dane te są 
udostępniane. 

 
24. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
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Rozdz. IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219). Z 
zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych innych ustaw lub 
rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, 
wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub 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. W przypadku braku potwierdzenia 
otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez 
Zamawiającego na adres mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią przekazanego 
pisma, po wydrukowaniu komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji lub 
raportu faksu. 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest w szczególności dla składania oferty wraz z załącznikami 
oraz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę dla wykazania braku 
podstaw do wykluczenia oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu (patrz: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 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 roku, poz. 1126). 
3. Wykonawca w swojej ofercie, dla spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, 

powinien wskazać swój adres e-mailowy, numer faksu, jak również adres do 
korespondencji – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez 
Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania 
w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, 
w przypadku osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez 
Wykonawcę, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być 
podpisane przez pełnomocnika i zgodnie z wyborem Wykonawcy przesłane: 

 
1) pocztą elektroniczną – na adres e-mailowy: planowanie@radymno.pl – dokumenty 

powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPEG po ich podpisaniu przez 
uprawnioną osobę; 
  

2) faksem – na nr 16 628 24 17; 
 

3) pisemnie na adres: Urząd Miasta Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno. 
 
5. Wykonawcy kierujący korespondencję do Zamawiającego powinni powoływać się na 
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numer referencyjny postępowania. 
6. Komunikacja z Wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie 

istotnych informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej Zamawiającego 
pod adresem: http://www.radymno.biuletyn.net. 

7. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 
Marek Kosztyła  - sprawy proceduralne, 
Janina Kaczmarz. – sprawy merytoryczne. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 8, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 8. 

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie 
internetowej: 

12. Telefonicznych wyjaśnień i odpowiedzi nie udziela się. 
13. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców 

 
Rozdz. X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

Rozdz. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem  terminu 

składania ofert. 
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 zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 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. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

Rozdz. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie, 
a w szczególności by treść oferty odpowiadała treści SIWZ.  

2. Sytuacja, gdy Wykonawca, który przedkłada ofertę, partycypuje jako Wykonawca w 
więcej niż jednej ofercie, spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy 
zostaną odrzucone.  
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(Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę 

samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający 

dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone). 
3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. 
4. Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali Załączniki stanowiące 

integralną część SIWZ. Dopuszcza się sporządzenie własnych formularzy z zastrzeżeniem 
dokonywania jakichkolwiek zmian merytorycznych w stosunku do wzorów.  

5. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (konsorcjum, 
spółka cywilna) z zastrzeżeniem, że złożona przez podmioty te występujące wspólnie 
oferta spełniać będzie następujące wymagania: 
1) Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego; 

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie – podpisy i parafy stawia na niej Wykonawca/ 
Pełnomocnik upoważniony przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i 
zawarciu umowy; 

3) Wykonawca/Pełnomocnik dołącza do oferty pełnomocnictwo (oryginał lub kopia 
potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem) do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy, z podpisami 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna 
zawierać w szczególności:  
a) w przypadku konsorcjum – określenie rodzaju czynności, których dotyczy, 

oznaczenie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie 
Wykonawcy/Pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa (dokument powinien być 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców);  

b) w przypadku spółki cywilnej – określenie rodzaju czynności, których dotyczy, 
wskazanie pełnomocnika, zakresu pełnomocnictwa (dokument powinien być 
podpisany przez wszystkich wspólników spółki cywilnej);  

4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Wykonawcą/ 
Pełnomocnikiem. 

6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, 
długopisem lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty (wraz 
z załącznikami do oferty) była ponumerowana. Każda strona oferty, która nie wymaga 
opatrzenia podpisem, powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do 
podpisywania oferty. 

7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym 
lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo 
przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być 
załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 
1991 r.  Prawo o notariacie (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 z późn. zm.). 

8. Na ofertę składają się: 
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1) formularz ofertowy, zawierający wszystkie informacje zawarte we wzorze 
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem – symulacja spłaty 
kredytu Załącznik nr 1a do SIWZ; 

2) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do 
reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu 
rejestrowego; 

3) oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII SIWZ; 
4) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu 
trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do SIWZ. 

9. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i mogą zostać 
udostępnione od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 153 , poz. 1503 
z późn. zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że 
nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

10. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. 
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej (wewnętrznej) kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”.  

11. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp 
12. Udostępnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad:  

1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek o 
udostępnienie treści wskazanych ofert; 

2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione; 

3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali termin, miejsce i 
sposób udostępnienia ofert, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanego 
Wykonawcę. 

Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby (osób) podpisującej ofertę. 
Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym 
opakowaniu (kopercie). Zaleca się, aby kopertę zaadresować i opisać wg poniższego 
wzoru:  
 
 

………………………… 

 

Miasto Radymno 

ul. Lwowska 20 

37-550 Radymno 

 

Oferta w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na 
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 600 000,00 zł.. 

– nie otwierać przed 10.07.2018 r. godz. 10.30 
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Koperta poza powyższym oznakowaniem powinna być oznaczona nazwą i adresem 
Wykonawcy (oraz nr telefonu i faksu/ e-mail), aby ewentualnie złożone po terminie 
oferty mogły zostać zwrócone Wykonawcy. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak 
i wycofanie wymagają powiadomienia Zamawiającego.  
1) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane 

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest 
przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć adnotacją „ZMIANA”. Wewnątrz 
powinna znajdować się pisemna informacja (pismo przewodnie) co do zakresu treści 
zmienionej oferty. 

2) Wycofanie oferty wymaga powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie poprzez 
skierowanie do niego stosownego wniosku, podpisanego przez osobę uprawnioną do 
reprezentacji Wykonawcy. Wniosek powinien być przesłany/dostarczony do 
Zamawiającego zgodnie z formą określoną w Rozdz. IX ust. 1.  

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
15. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące 

warunków udziału w postępowaniu zawierają dane /informacje w innych walutach niż 
PLN (złoty polski), Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP 
z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli 
w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający 
przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Rozdz. XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Składanie ofert:  
1) Ofertę należy przesłać lub dostarczyć do Zamawiającego na adres: Miasto Radymno, 

ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno (sekretariat pok. nr 14). 
2) Termin składania ofert upływa z dniem 10.07.2018 r. o godz. 10.00 

3) Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez jej otwierania. 
4) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 
kurierską. 

2. Otwarcie ofert: 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie 
Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Radymna, 37-550 Radymno, ul. Lwowska 20 sala narad 
pokój nr 21, 22. 
1) Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców. 
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert, w obecności przybyłych Wykonawców lub osób 

upoważnionych do ich reprezentowania, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający 
odczyta nazwy (firmy) i adresy Wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz ceny ofertowe przez nich zaproponowane i pozostałe warunki 
podlegające ocenie punktowej ofert.  

3) Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione na 
stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

Rozdz. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 
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1. Cenę ofertową należy obliczać na podstawie symulacji spłaty kredytu. Za całkowity koszt 

udzielenia i obsługi kredytu przez bank przyjmuje się sumę wartości wszystkich rat 
odsetkowych oraz prowizji.  

2. Dla porównywalności ofert w dniu oceny należy wpisać wartość WIBOR 1M – wg 
notowań na dzień 26.06.2018, wartość ta wynosi 1,64 

3. Do celów obliczenia ceny kredytu podanej w ofercie służącej do porównania złożonych 
ofert należy przyjąć założenia: rok = 360 dni, każdy miesiąc = 30 dni 

4. Odsetki będą liczone wg wzoru: 

360

%** dK
O =  

 gdzie: 
O – odsetki 
K – saldo kredytu, kwota pozostała do spłaty 
d – liczba dni do odsetek 
% - stopa procentowa kredytu liczona jako – WIBOR 1M + stała marża banku 
 

5. Podstawą wyliczeń koszu kredytu na potrzeby porównania i wyboru najkorzystniejszej 
oferty jest plan spłaty kredytu, stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ – jest to aktywny 
formularz pozwalający wyliczyć koszt kredytu po wpisaniu proponowanej stałej marży 
oraz prowizji przez Wykonawcę we wskazane pole w formularzu (komórki: D9, B14). Po 
wprowadzeniu danych należy przepisać wartość kosztu obsługi kredytu z komórki G14. 

6. Zamawiający zaznacza, że tak wyliczony koszt kredytu służy jedynie w celu ujednolicenia 
złożonych ofert oraz ich porównaniu. 

7. Po podpisaniu umowy koszt spłaty kredytu będzie naliczany zgodnie z zasadami 
opisanymi w rozdz. IV SIWZ. 

8. W celu porównania złożonych ofert Zamawiający wymaga aby Wykonawca do obliczenia 
ceny oferty przyjął datę uruchomienia i wykorzystania kredytu - dla celów 
porównawczych złożonych ofert należy przyjąć datę 01.08.2018 r. – I transza, 01.10.2018 
r. – II transza.  

9. Zaokrąglenia cen oferty w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według 
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 (łącznie) w górę powoduje zaokrąglenie drugiej 
cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga 
cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 

10. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty dla przedmiotu zamówienia, podając  
ją w zapisie liczbowym i słownym w formularzu oferty. 

11. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę, 
muszą być wyrażone w złotych polskich. 
Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w 
złotych polskich. 

 
 

Rozdz. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

 
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie 

na podstawie kryterium oceny ofert, którym są: 
1) Cena (koszt) C0  – waga 60%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru: 
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B

MIN

O
C

C
C = · 60 pkt   

 

C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku) w kryterium cena 60% 

CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu 

              CB – zaproponowana cena oferty badanej 

 

2) Termin uruchomienia transz kredytu od dnia złożenia dyspozycji wypłaty   
T0– waga 40% - ocena ofert wg kryterium termin uruchomienia transz kredytu od 
dnia złożenia dyspozycji wypłaty zostanie dokonana wg zasady: 
 
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie informacji zawartej w formularzu oferty. 
 
W ramach kryterium termin uruchomienia transz kredytu od dnia złożenia przez 
zamawiającego dyspozycji wypłaty Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 
punków.  
 
Wykonawca otrzyma: 
- 40 punktów za termin uruchomienia transzy kredytu w ciągu 1-2 dni roboczych od 
dnia złożenia dyspozycji wypłaty, 
- 20 punktów za termin uruchomienia transzy kredytu w ciągu 3 - 4 dni roboczych od 
dnia złożenia dyspozycji wypłaty. 
- 0 punktów za termin uruchomienia transzy kredytu w ciągu 5-6 dni roboczych od 
dnia złożenia dyspozycji wypłaty. 
 
Maksymalny termin uruchomienia transzy kredytu wynosi 6 dni roboczych od dnia 
złożenia dyspozycji wypłaty. 
 
Uwaga: nie zaznaczenie żadnego prostokąta lub zaznaczenie więcej niż jednego 

spowoduje, że Zamawiający przyjmie do wiadomości, że Wykonawca oferuje 5-6 

dniowy termin uruchomienia transz kredytu. 

 

2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

3. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który: 
1) spełni wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz ustawie Pzp; 
2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze 

wzorem: 
 P = CO + TO 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
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wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty; 

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w  ust. 4 pkt 1, również na stronie internetowej. 

 
Rozdz. XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego 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 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

została złożona tylko jedna oferta; 
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia upłynął termin do wniesienia odwołania na 

czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego 
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 
odwoławcze. 

3. Jeżeli wybranym Wykonawcą są Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

5. Za uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
Zamawiający uzna również: dwukrotne, nieusprawiedliwione niestawienie się 
Wykonawcy na zawarcie umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

6. Okoliczności, o których mowa w ust. 4 i 5 uprawniają Zamawiającego do zastosowania 
dyspozycji wynikających z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp oraz uruchomienie sankcji w postaci 
zatrzymania wadium (art. 46 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp). 

 
Rozdz. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 
 
1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Rozdz. XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
TAKICH WARUNKACH 
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1. Umowa według wzory Wykonawcy. 
2. Umowa musi zawierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w szczególności postanowienia z rozdz. IV – opis 
przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie: 
1) nie wykorzystania w całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, 
2) w przypadku nie wykorzystania całej wartości kredytu możliwość zwrotu środków 

pieniężnych bez płacenia odsetek  oraz ponoszenia dodatkowych opłat i kosztów w 
terminie do 31 grudnia 2018 roku, 

3) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu – odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, 
4) prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, jak również 

zmian podanych w rozdz. IV ust. 2 lit. e) terminów postawienia transz kredytu do 
dyspozycji Zamawiającego. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w oparciu o art.144 ust 1 pkt 1 Prawa zamówień Publicznych w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie określonych 
poniżej warunków: 
1) terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron 

umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia, 
2) zmiana terminów i wysokości transz kredytu, 
3) zmiana harmonogramu spłaty, 
4) zmiany formy zabezpieczenia kredytu bankowego w tym na inną formę 

zabezpieczenia nie wskazaną w SIWZ, 
5) zmiana osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 

niego., 
6) innych - mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn 

niezależnych od stron, 
7) dopuszcza się zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji 

zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.  

 
5. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji 

stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. 
6. Inne zamiany jakie dopuszcza ustawodawca w zakresie zawartej umowy zostały określone 

w art. 144 ustawy Pzp i dotyczy to następujących okoliczności: 
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały 
się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
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b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie; 

3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
wykonawca: 
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa wart 144 ust 1 pkt 1, 
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust.1e; 
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w 
przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

7. Aneks do umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej ważności, 
zachowania formy pisemnej. 

 
Rozdz. XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. W przedmiotowym postępowaniu, odwołanie przysługuje wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
3) odrzucenia oferty odwołującego;  
4) opisu przedmiotu zamówienia;  
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. 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. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji 
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały 
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przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności.  

10. Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 180 ust. 2. 
 

Rozdz. XX. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 
 
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ: 
 
załącznik nr 1 – Formularz oferty; 

załącznik nr 1a – Symulacja spłaty kredytu; 

załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; 

załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów. 


