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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH 
WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

zwana dalej w skrócie SIWZ 
   

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) 
 

na: 

 
Udzielenie i obsługę kredytu bankowego 

długoterminowego złotowego  
w wysokości 2 600 000,00 zł  

(słownie złotych: dwa miliony sześćset tysięcy 00/100)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    
  

    
  

 
 
  
 
 
 
 
 

a) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków 
zamówienia. 

b) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby oferent zdobył wszystkie 
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

 

ZATWIERDZAM 
 
 

Burmistrz Gminy Leśnica  
Łukasz Jastrzembski  

 
 

Leśnica, dnia 27 listopada 2019r.   
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Rozdział I.  Zamawiający 

1.1/ Gmina Leśnica,  
ul. 1 Maja 9,  
47-150 Leśnica,  
woj. opolskie.  
tel. (48) 77 461 52 81, fax 77 461 53 42  
Adres strony internetowej: www.lesnica.pl   
Adres e-mail: um@lesnica.pl 
Adres strony internetowej zamawiającego, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://bip.lesnica.pl 
 
Godziny pracy Urzędu:  
poniedziałek 7:30 – 16:30 
wtorek – czwartek 7:30 – 15:30 
piątek 7:30 – 14:30 
 
  
zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na:  
 

Udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego złotowego  
w wysokości 2 600 000,00 zł  

(słownie złotych: dwa miliony sześćset tysięcy 00/100) 

 

Adres na który należy przesyłać korespondencję (pytania, wnioski, oświadczenia, 
zawiadomienia, wyjaśnienia) związaną z postępowaniem: 
 
Gmina Leśnica  
ul. 1 Maja 9 
47-150 Leśnica 
 
Tel. (48) 77 461 52 81 
Fax (48) 77 461 53 42  
mail: um@lesnica.pl  
 

 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego 

 

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z 
dnia 29 stycznia 2004r.  Pzp (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) o wartości szacunkowej poniżej kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  
2.2 Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy w dnia 23 
kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145). 
2.3 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
2.4 Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp tzw. 
procedury „odwróconej”.   
 
 
Rozdział III.  Opis przedmiotu zamówienia - nr kodów w/s słownika CPV 
 
Rodzaj zamówienia: Usługi  
Nazwa i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
66113000-5 – Usługi udzielania kredytów  

http://www.lesnica.pl/
mailto:um@lesnica.pl
http://bip.lesnica.pl/
mailto:um@lesnica.pl
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3.1  Przedmiotem zamówienia jest:  
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w 
wysokości 2 600 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset tysięcy 
00/100) w 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 
Leśnica w 2019r., zgodnie z Uchwałą Nr XII/68/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28  
października 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu Gminy Leśnica w 2019 roku. 
1) Waluta kredytu: złoty polski (PLN)  
2) Okres kredytowania: 43 miesiące  
3) Data udzielenia kredytu: od dnia podpisania umowy do 20.06.2023r. 
4) Karencja w spłacie kredytu do 20.03.2020r.   
5) Spłata rat kapitałowych nastąpi do 20 dnia każdego miesiąca kończącego kwartał, 

począwszy od 20.03.2020r. zgodnie  z poniższym harmonogramem:  
 

2020r.  600 000,00 zł  4 raty w kwocie 150 000,00 zł  

2021r.  600 000,00 zł  4 raty w kwocie 150 000,00 zł 

2022r.   1 000 000,00 zł  4 raty w kwocie 250 000,00 zł 

2023r.  400 000,00 zł  2 raty w kwocie 200 000,00 zł 

RAZEM  2 600 000,00 zł   

 
6) Spłata odsetek następować będzie miesięcznie.  
7) Pierwsza spłata  odsetek nastąpi w dniu 15.01.2020r. 
8) Kredyt oprocentowany będzie według stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i 

marży Banku, ustalanej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad: 
a. Stopą bazową jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z kwartału 

poprzedzającego okres jej obowiązywania. 
b. Marża banku jest stała w całym okresie kredytowania. 
c. Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, 

zgodne są z kwartałami kalendarzowymi, pierwszy okres obowiązywania ustalonej 
stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy  
z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu, 
ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się  
z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin 
spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu. 

9) Kredyt winien być uruchomiony (przelew na konto Zamawiającego) przez Wykonawcę, nie 
później niż do 5 dni roboczych po złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

10) Zamawiający  zastrzega, że od kwoty przyznanego kredytu Bank nie pobierze żadnych  

opłat (prowizja od udzielonego kredytu). 

11)  Za czynności związane z obsługą kredytu Bank również nie będzie pobierał dodatkowych opłat.  
12)  Zamawiający  zastrzega możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami, spłat rat 

kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat a oprocentowanie policzone zostanie od pozostałej 
kwoty kredytu. 

13) Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Leśnica w 
2019r.   

14) Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 
15) Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na umowie kredytu, wekslu oraz 

deklaracji wekslowej.   
16) Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par.1 pkt 5 KPC. 

Wszystkie informacje dotyczące przetargu nieograniczonego znajdują się na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Leśnicy – BIP – Zamówienia publiczne.  
 
3.2  GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA: 
Nie dotyczy. 
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3.3  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych: 
1) Niniejszy przedmiot postępowania nie został podzielony przez Zamawiającego na części z uwagi 
na jeden, spójny przedmiot zamówienia konieczny do Wykonania przez jednego oferenta.  
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
3) Składana oferta musi obejmować cały okres zamówienia.  
 
3.4  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
3.5  Podwykonawcy: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców. 
 
3.6  Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty 
pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia  
sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp).  
 
3.7 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 
 
3.8 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie tylko dla Wykonawców,  
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.  
 
3.9  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.  
 
Rozdział IV.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia  
 
4.1 Zamówienie obejmuje udzielenie kredytu bankowego długoterminowego uruchamianego 
jednorazowo lub w transzach – po zawarciu umowy, na podstawie odrębnego wniosku złożonego 
przez Zamawiającego.   
 
4.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się na: 20.06.2023r.  
 
4.3 Spłata kredytu następować będzie w okresach kwartalnych, począwszy od dnia 
20.03.2020r. do dnia 20.06.2023r. (łącznie 14 rat kapitałowych).  
 
4.4 Odsetki od kredytu podlegają spłacie w okresach miesięcznych, do 15 dnia każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni, przy czym pierwszy termin płatności odsetek przypada 15-go dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu, na podstawie pisemnego 
zawiadomienia przesłanego przez Bank, które zawierać będzie informację o wysokości stopy 
procentowej, według której dokonano naliczenia odsetek.    

 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji dotyczące kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, a zatem:  

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania; 

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

Wykonawca przedłoży aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej 

udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego na terenie Polski a także realizacji usług 

objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 5 ustawy z 29 sierpnia 

1997r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187) a w przypadku określonym w 
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art.178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie 

działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy 

Prawo Bankowe.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, za spełnianie warunku uznane 

zostanie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Za spełnianie warunku uznane 

zostanie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

5.2 Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie w oparciu o analizę wymaganych 

oświadczeń i dokumentów oraz zawartych w nich informacji na zasadzie spełnia/nie 

spełnia.  

Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie w oparciu o analizę wymaganych oświadczeń i 

dokumentów oraz zawartych w nich informacji na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

 

5.3  Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji    

ekonomicznej innych podmiotów: 

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

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

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

stosunków prawnych. 

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

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych art. 24 na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

3) 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 ust. 5 ustawy Pzp. 

4) 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. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt 1, 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: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 

których mowa w pkt 1. 
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5.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

1) W przypadku, o którym mowa powyżej (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub 

więcej podmiotów np. konsorcjum bankowe), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 

cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do wystąpienia w imieniu tej spółki wynika z 

dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.  

2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć 

oddzielną listę podmiotów należących do grupy kapitałowej wraz z „Oświadczeniem o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej” (załącznik nr 5 

do SIWZ). 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy: oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych 

przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 

5.5  Podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

5.5.1 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku niespełnienia 

warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 

5.5.2 Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy: 

1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

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

z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. 

zm.) 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 

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

Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.); 

2. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3. Jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 

ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z: 

a) Zamawiającym, 

b) Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c) Członkami komisji przetargowych, 

d) Osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp 

chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób 

niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

4. Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, 
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5. Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 

karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000,00 złotych, 

6. Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym 

mowa w pkt. 5, 

7. Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 

3 000,00 złotych, 

8. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 15, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należytych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

5.6 Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. W/w przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Art. 

24 ust. 9 i 10 ustawy stosuje się odpowiednio. 

W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

wraz z ofertą stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ), a następnie zgodnie z art. 26 

ust. 2 ustawy PZP do złożenia dowodów.  

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1 

niniejszego rozdziału.     

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział VI. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw do 

wykluczenia 

 

Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, 

że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 

kryteria selekcji: 

1. Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne oświadczenie  

w zakresie potwierdzającym spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w 
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rozdziale VI niniejszej SIWZ, w którym zawarte jest również oświadczenie o braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania. 

Wykonawca składa powyższe oświadczenia w formie oświadczenia sporządzonego zgodnie ze 

wzorem – stanowiącym odpowiednio załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, informacje dotyczące tych podmiotów 

zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 1. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Wskazane dokumenty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 

z postępowania. 

4. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o 

którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje (samodzielnie 

bez wezwania) stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.bip.lesnica.pl 

informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp – Informacja z otwarcia ofert) 

„Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej” – wg załącznika nr 5 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. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą.   

 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 5 dni, 

wskazanych poniżej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich 

złożenia. 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, 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 lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

Jeżeli Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 

lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że 

mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  

i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału  

http://www.bip.lesnica.pl/
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w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty. 

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę  

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności  

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteria selekcji): 

6.1   W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

6.1.1. Wykonawca przedłoży aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej  
udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego na terenie Polski a także realizacji usług 
objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 5 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Prawo 

Bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187) a w przypadku określonym w art.178 ust. 1 ustawy 
Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w 
życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe (na wezwanie Zamawiającego 
w terminie 5 dni).  

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę  

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności  

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia): 

6.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału  

w postępowaniu, należy przedłożyć: 

 

6.2.1 Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków wobec Urzędu Skarbowego lub potwierdzające, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości 
wykonania decyzji właściwego organu (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);   

 

6.2.2 Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub potwierdzające, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni); 

 

6.2.3 Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 

(na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni);  

 

6.2.4 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (na wezwanie Zamawiającego 

w terminie 5 dni); 
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6.2.5  Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 

za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 

pkt 5 i 6 ustawy (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni); 

 

6.2.6 Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony 

środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 

7 ustawy (na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni); 

 

6.2.7  Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 

2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) - na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni; 

 

6.3 Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia  przez dwa lub więcej 

podmiotów np. konsorcjum bankowe, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki 

cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do wystąpienia w imieniu tej spółki wynika z 

dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.  

2) Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą 

nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.  

3) Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie.  

4) Na formularzu oferty winno być jasno wskazane, iż oferta składana jest wspólnie – należy 

ujawnić wszystkie podmioty  wspólnie ubiegające się o zamówienie.  

5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).  

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie o 

którym mowa w art. 25a ustawy Pzp (załączniki nr 2 i 3 do SIWZ) składa oddzielnie każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia. Każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie 

może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza iż oświadczenie w tym zakresie 

(załącznik nr 2 do SIWZ) musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, 

zaś oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) 

składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu 

potwierdza jego spełnienie.   

7) Każdy z Wykonawców  ubiegających się wspólnie o zamówienie na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy Pzp oddzielnie musi udowodnić, że nie podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 5  pkt 1 ustawy Pzp – składając dokument wymieniony w pkt 6.1.1 Rozdział VI  

SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz każdy musi złożyć „Oświadczenie wykonawcy o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej” o którym mowa 

w punkcie 4 Rozdziału VII niniejszej SIWZ.    

8) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 

pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.   
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6.4 Dokumenty podmiotów trzecich: 

W celu oceny, czy Wykonawca polegając 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 gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 

żąda: 

1) przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 

2) dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

 

6.5 Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

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

Polskiej zamiast dokumentów,  

a) o którym mowa w pkt. 6.2.1 – 6.2.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

b) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 

c) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6  

miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

6.2.1 - 6.2.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie 

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

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby 

(wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 

 

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

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w 

dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści 

załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. W 

przypadku nie złożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, Wykonawca zostanie 

wezwany do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podległaby 

odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy: oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty 
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budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 

termin składania ofert. 

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania. 

 

Rozdział VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

7.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia, jako osoba 

fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, oraz 

podmioty te występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że oferta ta 

będzie spełniać następujące wymagania: 

a)  Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy Pzp, 

b) Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

c) Podpisy i parafy stawia /na każdej zapisanej stronie oferty/ Wykonawca - 

pełnomocnik upoważniony przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie do 

reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy, 

d)  Osoba - pełnomocnik (lider) wspomniana wyżej, dołącza do oferty pełnomocnictwo 

(oryginał lub notarialnie poświadczoną kserokopię) z podpisami reprezentantów 

wszystkich Wykonawców, zgodnie z dokumentami upoważniających do występowania w obrocie 

prawnym (np.: w KRS, odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).  

e) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 

(liderem), 

7.2 Wypełniając „formularz oferty”, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w 

miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące odpowiednio 

pojedynczego Wykonawcy lub wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

7.3 Treść złożonej oferty musi być zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

7.4 W przypadku, gdy Wykonawca dołączy, jako załączniki do oferty kopie dokumentów, każda 

kopia zapisanej strony winna być opatrzona klauzulą:  

„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM", oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

7.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych 

w art. 26 ust 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te 

podmioty. 

7.6 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą. 
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7.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.8 Oferta musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym 

atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z odpisu z Rejestru 

Przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

lub pełnomocnictwa.   

7.9 Pod sformułowaniem forma pisemna – Zamawiający rozumie dokumenty złożone w 

oryginale opatrzone czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką umożliwiającą identyfikację osoby, 

kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem. 

7.10 Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) 

była ponumerowana kolejnymi numerami. Każda strona oferty, która nie wymaga 

opatrzenia podpisem, powinna być, co najmniej parafowana przez osobę reprezentującą 

Wykonawcę. 

7.11 Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

7.12 Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali załączniki 

stanowiące integralną część SIWZ. 

7.13 Na ofertę składa się formularz oferty oraz wszystkie załączniki do niego dołączone. 

7.14 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

7.15 Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia. 

7.16 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 

ust.4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1010), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: 

„Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji”. 

7.17 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

7.18 W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

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 r. poz. 

1126). 

7.19 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia o którym mowa w Rozdziale VI niniejszej SIWZ, 

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

lub innych dokumentów o niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia Wykonawcę, w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, oferta Wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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7.20 Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, 

że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

7.21 Zamawiający wezwie również w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

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

7.22 Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej według poniższego 

wzoru: 

ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Leśnica ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica  

 

OFERTA NA:  

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego  

w wysokości 2 600 000,00 zł  

(słownie złotych: dwa miliony sześćset tysięcy 00/100)  

 

NIE OTWIERAĆ PRZED 06.12.2019r. GODZ. 11:00 

 

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę Wykonawcy składającego ofertę. 

 

 

 Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 

 

Rozdział IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział X. Miejsce i termin składania ofert  

10.1 Oferty należy składać w pokoju nr 12A (parter, prawe skrzydło, ostatnie drzwi po 

lewej) w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.  

10.2 Termin składania ofert upływa dnia 06.12.2019r. o godz. 10:30. 

10.3 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną 

przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według takich 

samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie”, a w szczególności 

podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Koperty oznaczone 

„zmiana” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty zawierające oferty 

pierwotne nie będą otwierane, chyba że co innego wynika z treści oferty zawierającej zmianę. 

Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są 

skuteczne. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium Wykonawcy, który wycofał ofertę i złożył 

wniosek o zwrot wadium. 
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10.4 Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie 

terminu składania ofert. 

10.5 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwraca ofertę po upływie terminu wyznaczonego na wniesienie odwołania. 

 

Rozdział XI. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami 

11.1 W sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących procedury przetargowej należy 

kontaktować się z:  

 P. Gizela Kubicką - tel. 77 463 98 59 w. 49 

email – um.przetargi@leśnica.pl 

 w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: 

 P. Damianem Kiszka – Skarbnikiem Gminy  
tel. 77 463 98 51 w. 42 
email – skarbnik@lesnica.pl 
 

Rozdział XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

12.1 Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się zgodnie z wyborem 

Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług elektroniczną. 

12.2 Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, 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. 

Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienia. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ po upływie wskazanego terminu, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła zapytania oraz zamieści je na 

stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

12.3 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z dostawcami. 

12.4  Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faksem i drogą elektroniczną: 

- wniosków (zapytań) do SIWZ, 

- odpowiedzi na pytania lub zmiany SIWZ (dotyczy tych Wykonawców, którym na 

ich wniosek była przekazana SIWZ), 

- informacji o wyborze oferty/odrzuceniu/wykluczeniu, 

-wyjaśnień składanych przez Wykonawcę bądź innych dokumentów,  

z zastrzeżeniem, iż Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu 

osobiście bądź prześle pocztą oryginały przesłanych faksem lub drogą 

elektroniczną w/w dokumentów.  

 

mailto:um.przetargi@leśnica.pl
mailto:skarbnik@lesnica.pl
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12.5  Zamawiający wskazuje formę pisemną pod rygorem nieważności dla oferty i dla 

uzupełnień wszystkich dokumentów określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. a wymaganych w pkt. VI SIWZ oraz wyjaśnień 

składanych w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

12.6 W przypadku przekazywania informacji lub dokumentów zawierających oświadczenia  

i wnioski za pomocą faksu lub drogi elektronicznej, każda ze stron na żądanie przekazującego 

informacje lub dokumenty – jest obowiązana do niezwłocznego potwierdzenia drugiej stronie 

faktu ich otrzymania. 

12.7 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa 

się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres, adres poczty elektronicznej lub 

numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie 

się Wykonawcy z tym pismem. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej 

zmianie adresów.  

12.8 Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: um@leśnica.pl.  

 

Rozdział XIII.  Termin związania ofertą 

13.1 Wykonawcy pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania 

ofert. 

13.2 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 Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wyznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

13.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

 

Rozdział XIV.  Miejsce otwarcia ofert 

 
14.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2019r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego  

w Urzędzie Miejskim w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica w pokoju nr 9 (parter, sala 
posiedzeń). 

14.2 Otwarcie ofert jest jawne.  

14.3  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 ustawy Pzp). 

14.4 Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawców, oraz ceny 

ofertowe. Podane zostaną także następujące dane z ofert: termin realizacji zamówienia, okres 

gwarancji, warunki płatności jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane. Informacje odczytane 

podczas otwarcia ofert, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zamieścić na stronie 

internetowej.  

14.5  Niezwłocznie po otwarciu ofert, zgodnie z zapisami art. 86 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający 
zamieści na swojej stronie internetowej: BIP w zakładce Zamówienia Publiczne, Informacja z 
otwarcia ofert, następujące informacje dotyczące: 

 1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

 3)ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 

mailto:um@leśnica.pl
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Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej www.bip.lesnica.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp – 

(Informacja z otwarcia ofert) złoży „Oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej”, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp – wg załącznika nr 5, o którym mowa w punkcie 4 Rozdział VI SIWZ.   

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Rozdział XV.   Sposób obliczenia ceny oferty 

15.1 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny 

za całość zamówienia. 

15.2 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy, koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w 

nich nieujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. 

15.3 Łączna cena (podana cyfrą i słownie) winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po 

przecinku i podana w złotych polskich.  

15.4 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 

15.5 W przypadku rozbieżności w kwotach podanych słownie i cyfrowo, za wiążącą Zamawiający 

uznawać będzie wartość podaną słownie. 

15.6 Cena podana na formularzu oferty musi wynikać ze sporządzonego przez 

Wykonawcę i załączonego do oferty harmonogramu spłaty kredytu 

uwzględniającego spłatę rat kapitałowych i odsetek.  

      

Rozdział XVI.   Zawartość ofert 

16.1 Na ofertę składa się: 

a) wypełniony formularz oferty (oryginał) – załącznik nr 4 

b) harmonogram spłaty kredytu - cena podana na formularzu oferty musi wynikać ze 

sporządzonego przez Wykonawcę i załączonego do oferty harmonogramu spłaty 

kredytu uwzględniającego spłatę rat kapitałowych i odsetek.  

Nie załączenie harmonogramu do oferty spowoduje jej odrzucenie. 

c) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania 

Wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby 

upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty 

składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w 

ich imieniu ofertę (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) - załącznik Wykonawcy, 

d) Oświadczenia stanowiące załącznik nr 2, załącznik nr 3  

 

Rozdział XVII.  Kryteria i sposób oceny ofert 

17.1 W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie 

kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą: 

Cena - waga kryterium 60% „C” 

Czas uruchomienia kredytu – waga kryterium 40% „P” 

 

http://www.bip.lesnica.pl/
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17.2 Punkty za poszczególne kryteria badanej oferty będą obliczone wg wzoru: 

 

Coferty = C + P 

 

17.3 Opis sposobu oceny oferty  

a) Przyjmuje się skalę oceny dla każdego kryterium określonego w ust. 17.1 od 0-100 pkt. Punkty 

za w/w kryteria będą mnożone przez ich wagę.  

b) Zamawiający do oceny kryteriów pobierze dane z oferty Wykonawcy.  

 
Kryterium nr 1  

Cena „C” - oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów, każdej następnej ofercie 

przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór: 

 

            C min       

C =                     x 100 pkt x 60% 

             C n 

gdzie: 

C – punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę badanego  

Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców, 

Cn – cena zaproponowana przez Wykonawcę badanego  

 

Kryterium nr 2 

17.4 Termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego „T”  
a) Maksymalny termin uruchomienia kredytu wynosi 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku 
przez Zamawiającego.  

b) Minimalny termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku to 1 dzień roboczy, tj. od 
poniedziałku do piątku. 

c) Zaoferowanie krótszego terminu uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku niż 
minimalny, nie będzie skutkowało przyznaniem wyższej punktacji, ani odrzuceniem oferty.  

d) W ww. przypadku Wykonawca otrzyma taką samą ilość punktów, jak za przyjęcie 1-go dnia 
roboczego, tj. od poniedziałku do piątku.  

f) Termin uruchomienia kredytu Wykonawca określa w pełnych dniach roboczych.  

g) Zamawiający przyzna 40 punktów w przypadku uruchomienia kredytu nie później niż 

następnego dnia roboczego od dnia przekazania faxem lub mailem Wykonawcy dyspozycji i 

odpowiednio o 8 (osiem) punktów mniej za każdy kolejny dzień. W przypadku gdy okres 

uruchomienia będzie dłuższy niż 5 dni roboczych Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 (zero) 

punktów. 

 

            Pn      

P =                   x 100 pkt  x 40% 

             P max 

gdzie: 

P – punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę badanego  

Pn – Liczba punktów za ocenę czas uruchomienia kredytu w badanej ofercie 

Pmax – maksymalna liczba punktów za ocenę czas uruchomienia kredytu spośród badanych ofert 

 

Kryterium czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji: 40 punktów. 

 

 

17.5 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
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17.6 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 

17.7 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

 

17.8 O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie 

za kryteria 1 -2. 

Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp.   

17.9 Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, ale nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu. 

17.10 Jeżeli Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust. 1 ustawy Pzp., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub 

poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy 

wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są 

oświadczenia lub dokumenty. 

17.11 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek: 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści punktu 2), dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, 

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

3) Jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt.2c, oferta zostanie odrzucona. 
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17.12 Zgodnie z art. 91 ust. 5 Pzp., jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej  ze względu na to, że zostały złożone oferty, które przedstawiają taki sam bilans 

ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert, wybierze ofertę z najniższą 

ceną. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 

17.13 Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 a w szczególności 89 ust 1, tj. 

jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3, 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2, na przedłużenie terminu 

związania ofertą; 

9)  wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium; 

10)  oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego; 

11) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione  

po wyborze oferty 

18.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności Wykonawcy, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację; 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
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d) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu , ale nie zostali zaproszenie 

do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

e) Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

f) Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

g) Unieważnieniu postępowania. 

18.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający udostępnia informacje o 

których mowa w pkt 1 ppkt a) i  e) – g) na stronie internetowej. 

18.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert. Postanowienia pkt. 17.6 i 17.7 stosuje się odpowiednio. 

18.4 Przed zawarciem umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią Zamawiającemu 

umowę konsorcjum spełniającą następujące wymagania: powinna być sporządzona w formie 

pisemnej i zawierać co najmniej:  

1) oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, formę organizacyjno-prawną, wskazanie rejestrów 

lub ewidencji działalności gospodarczej),  

2) cel gospodarczy,  

3) zakresy zadań poszczególnych uczestników konsorcjum,  

4) odpowiedzialność solidarną uczestników konsorcjum,  

5) okres obowiązywania umowy,  

6) zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu 

gospodarczego,  

7) określenie sposobu reprezentacji konsorcjum,  

8) zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody Zamawiającego. 

18.5 Przed zawarciem umowy Wykonawcy prowadzący wspólnie działalność na podstawie 

umowy spółki cywilnej zobowiązani są do przedstawienia umowy spółki cywilnej. 

 

Rozdział XIX.  Umowa 

19.1 Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, z 

zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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. 

19.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt. 19.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę. 

19.3 Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Postanowienia umowy zawarto w Istotnych 

Postanowieniach Umowy, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. 

19.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania – zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  
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19.5 Umowa zostanie zawarta zgodnie z określoną w formularzu ofertowym kwotą brutto za 

wykonanie zamówienia. 

19.6 Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:  

a) Symulację spłaty kredytu – załącznik nr 6 do SIWZ.    

19.7 Warunki zmiany umowy. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego oraz Wekslowego i 

Czekowego. 

2. Zmiany do umowy do swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadku: 

a. Niekorzystnej sytuacji finansowej Zamawiającego, która może zwiększyć ryzyko 

banku, 

b. Obniżenia się wartości udzielanego zamówienia. 

Zmiany mogą obejmować: 

1. Wydłużenie okresu kredytowania. 

2. Zmianę wysokości rat kapitałowych. 

     3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. 

zmiana rachunku bankowego), 

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

stronami. 

 

Rozdział XX. Unieważnienie postępowania 

20.1  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 93 ustawy 

Pzp. 

20.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia- w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

20.3  W przypadku unieważnienia postępowania udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 

przedmiot zamówienia. 

 

Rozdział XXI. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

21.1. Informacje ogólne. 

Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 – 198 ustawy Pzp. 
21.2 Środkami ochrony prawnej są: 

a) odwołanie, 
b) skarga do sądu. 

21.3 Środki ochrony prawnej przysługują: 
a) Wykonawcom, 
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b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 Pzp., 
c) a w przypadku środka określonego w pkt. 2.b) również Zamawiającemu. 

21.4 Terminy wnoszenia odwołań. Odwołanie wnosi się: 
a) w terminie 5  dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.  180 ust. 5 
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, w przypadku gdy wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8.  

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BIP lub SIWZ na stronie 

internetowej.  

 

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) 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.  

21.5 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

a) Odwołanie powinno wskazywać czynności 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.     
b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
c) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

1)  nie zawiera braków formalnych; 
2)  uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do 
wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).  

d) 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. 

21.6 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

a) 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 ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności 
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po 
dniu lub dniach wolnych od pracy. 
b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, 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. 
c) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.  
d) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części.  
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e) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

21.7    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. 

a)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. 
b) Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 
180 ust. 2. 
   

Rozdział XXII.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO   

 

22.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica reprezentowana 
przez Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica; 

2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Leśnicy można 
skontaktować się: e-mail: iod@lesnica.pl, telefon: 77 461 52 81 wew. 45*; 

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 
i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wysokości 
2 600 000,00 zł 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 z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej „ustawa 
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 osobowych**; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;   
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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.  

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

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

mailto:iod@lesnica.pl
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udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 

 

Rozdział XXIII.  Załączniki do specyfikacji  

Załącznik Nr 1 – Istotne postanowienia umowy,   

Załącznik Nr 2 - Oświadczenia na podstawie art. 25a – wykluczenie,  

Załącznik Nr 3 - Oświadczenia na podstawie art. 25a – spełnienie warunków,    

Załącznik Nr 4 – Oferta,   

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej – składany w 

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacja z otwarcia ofert) 

Załącznik Nr 6 – Symulacja spłaty kredytu, 

Załącznik Nr 7 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddanie zasobów, 

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie Gminy o braku zaległości,  

Załącznik Nr 9 – Zaświadczenie dot. wyboru Burmistrza Leśnicy, 

Załącznik Nr 10 – Uchwała Nr XLIII/246/2018 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25.06.2018r. w sprawie powołania 

Skarbnika Gminy Leśnica.  

Załącznik Nr 11 – Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.  

Załącznik Nr 12 – Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego za okres od 01.01.2019r. do 30.09.2019r. 

 Załącznik Nr 13 – Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 

Załącznik Nr 14 – Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego za okres od 01.01.2019r. do 30.09.2019r. 

Załącznik Nr 15 – Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu 

na 31.12..2018r.  

Załącznik Nr 16 – Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu 

na 30.09.2019r. 

Załącznik Nr 17 – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 

początku roku do dnia 31.12.2018r.  

Załącznik Nr 18 – Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 

początku roku do dnia 30.09.2019r.  

Załącznik Nr 19 – Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i 

gwarancji wg stanu na 31.12.2018r.  

Załącznik Nr 20 – Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i 

gwarancji wg stanu na 30.09.2019r.,  

Załącznik Nr 21 – Uchwała Nr 418/2019 z dnia 13.11.2019r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Leśnica.   

Załącznik Nr 22 – Uchwała nr 497/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 
listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Leśnica  na 2019 r. 

Załącznik 23 – Uchwała nr 34/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 stycznia 
2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Leśnica,   
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Załącznik nr 24 – Uchwała nr 499/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 
listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Leśnica.  

Załącznik nr 25 – UCHWAŁA NR III/10/18 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy  z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Leśnica na 2019 rok 

Załącznik nr 26 – Uchwała Nr III/9/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniej prognozy finansowej,  

Załącznik nr 27 – Uchwała Nr XII/66/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 października 2019r. w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej,  

Załącznik nr 28 – Zobowiązania finansowe Gminy Leśnica z tytułu zaciągniętych pożyczek (stan na 30.09.2019 r.) 

Załącznik nr 29 – Zobowiązania finansowe Gminy Leśnica z tytułu udzielonych poręczeń (stan na 30.09.2019 r.) 

Załącznik nr 30 – Uchwała Nr XII/68/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 października 2019 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego  w kwocie 2 600 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Leśnica w 2019r.,  

Załącznik nr 31 – Uchwała Nr 146/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Leśnica za 2018r.   

Załącznik nr 32 – Uchwała Nr 49/2019 z dnia 22 stycznia 2019r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej  

Gminy Leśnica na 2019r.   

Załącznik nr 33 – Uchwała Nr 349/2019 z dnia 10 września 2019r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r. 

Załącznik nr 34 – ZAŚWIADCZENIE o numerze identyfikacyjnym REGON 

Załącznik nr 35 – ZAŚWIADCZENIE o numerze identyfikacji podatkowej NIP.  

 

 

 

 


