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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego  na: 

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1475 831,56 

zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści 

jeden złotych 56/100) przeznaczonego na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Jeleniewo na 2020 rok i na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek” w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art.  11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           ZATWIERDZIŁ: 

       Kazimierz Urynowicz – Wójt Gminy 

             ................................................... ………                                                                                                                         
(podpis i pieczątka Kierownika Zamawiającego) 

 

 

 

Jeleniewo dn. 24.03.2020 r. 
 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 

Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 
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1. Informacje o Zamawiającym: 

Nazwa: Gmina Jeleniewo 

Adres: ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo  

  pow. suwalski, woj. podlaskie 

Adres poczty elektronicznej:   ug_jeleniewo@pro.onet.pl   lub 

  inwestycje@jeleniewo.i-gmina.pl 

Strona internetowa:                     http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl/ 

Numer telefonu: 87 568 30 22 / 87 563 85 51   

Numer faksu: 87 517 39 34 / 87 563 85 63   

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - art. 10 i art. 39 o 

wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).  

2.2 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

2.2.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843 ze zm.).     

2.2.2. 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 r. poz. 1126) oraz Rozporządzenie Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od 

wykonawców (Dz. U. z 2018r. poz. 1993). 

2.2.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453).  

2.2.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 

kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 

2479).  

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa „Udzielenie i obsługa kredytu 

długoterminowego w wysokości 1 475 831,56 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt 

pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 56/100) przeznaczonego na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo na 2020 rok  oraz na 

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”. 

3.2. Szczegółowe warunki zamówienia: 

3.2.1. Okres kredytowania - od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia  2029 roku. 

3.2.2. Karencja w spłacie kredytu: 

- w stosunku do odsetek – spłata odsetek w okresach kwartalnych do 15-tego dnia po 

zakończeniu kwartału,  

- w stosunku do kapitału - od uruchomienia kredytu do 31 grudnia 2022 roku. 

3.2.3. Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie trwania umowy. 

3.2.4. Prowizja wykonawcy naliczana będzie proporcjonalnie do faktycznej transzy 

uruchomionego kredytu i nie może być wyższa niż 0,5%. 

mailto:ug_jeleniewo@pro.onet.pl
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3.2.5. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat od faktycznie 

uruchomionego kredytu jak i od niewykorzystanej części kredytu. 

3.2.6. W przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu nie będzie dodatkowych 

opłat i prowizji. 

3.2.7. Oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 3M, powiększonej o marżę banku. 

Stawkę bazową  stanowi stawka WIBOR 3M ustalana  dla pierwszego okresu 

obrachunkowego według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień całkowitej lub 

częściowej wypłaty kredytu. Dla kolejnych okresów obrachunkowych stawka bazowa 

ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M, wyznaczona na dwa dni 

robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału.  W 

przypadku braku notowań stawki WIBOR dla drugiego dnia roboczego, do wyliczenia 

stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym 

było notowanie stawki WIBOR. 

3.3. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w miesięcznych ratach w 

następujących terminach i kwotach:  

3.3.1. Do dnia 31 stycznia  2023 roku w kwocie – 24 280,49 złotych; 

3.3.2. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie – 311 269,93 złotych; 

Tj. m-c I-XI do ostatniego dnia miesiąca po 25 939,16 zł 

m-c XII do 31 grudnia 2024 – 25 936,17 zł 

3.3.3. Do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie – 311 269,93 złotych; 

Tj. m-c I-XI do ostatniego dnia miesiąca po 25 939,16 zł 

m-c XII do 31 grudnia 2025 – 25 936,17 zł 

3.3.4. Do dnia 31 grudnia 2026 roku w kwocie – 217 124,76 złotych; 

Tj. m-c I-XII po 18 093,73 zł 

3.3.5. Do dnia 31 grudnia 2027 roku w kwocie – 217 269,93 złotych; 

          Tj. m-c I-XI do ostatniego dnia miesiąca po 18 105,83 zł 

          m-c XII do 31 grudnia 2027 – 18 105,80 zł 

3.3.6. Do dnia 31 grudnia 2028 roku w kwocie – 217 269,93 złotych; 

          Tj. m-c I-XI do ostatniego dnia miesiąca po 18 105,83 zł 

          m-c XII do 31 grudnia 2028 – 18 105,80 zł 

3.3.7. Do dnia 31 grudnia 2029 roku w kwocie – 177 346,59 złotych; 

          Tj. m-c I-XI do ostatniego dnia miesiąca po 14 778,89 zł 

          m-c XII do 31 grudnia 2029 – 14 778,80 zł 

3.4. Płatność odsetek następować będzie do 15-tego dnia po zakończeniu kwartału 

3.5. Przy naliczaniu odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty 365/366 

dni. Zawiadomienie o wyliczeniu odsetek Wykonawca doręczy Zamawiającemu minimum 

na 7 dni przed terminem płatności drogą pocztową bądź elektroniczną. 

3.6. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub spłaty odsetek upływać będzie w dniu 

ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym dla Wykonawcy, uważa 

się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata kredytu nastąpi w pierwszym dniu 

roboczym po terminie spłaty. 

3.7. Dla celów wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć jednorazowe uruchomienie kredytu 

w pełnej kwocie 1 475 831,56 zł w dniu 30 marca 2020 roku. 

3.8. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający 

dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu kontrasygnaty Skarbnika Gminy. 
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3.9. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji 

zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 

2018 r. poz. 155 z późn. zm.). 

3.10. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 

3.11. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 

w walucie polskiej (PLN). 

3.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niższego wykorzystania kredytu niż wynika to z 

niniejszej specyfikacji bez kosztów obciążających Zamawiającego.  

3.13. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji 

Zamawiającego. Uruchomienie kredytu nastąpi w terminie maksymalnie 3 dni od daty 

złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

3.14. Uruchomienie kredytu nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego na wniosek Zamawiającego. 

3.15. Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczenie w umowie kredytowej klauzuli 

mówiącej, iż stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o 

marżę Banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku 

wyrażona w punktach procentowych. 

3.16. Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciążą zajęcia egzekucyjne 

3.17. Zamawiający potwierdza,  że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych 

kredytów nie są objęte restrukturyzacją i nie występowało przeterminowanie w ich spłacie  

3.18. U Zamawiającego nie był prowadzony program postępowania naprawczego i nie 

przystępuje on do jego realizacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych. 

3.19. Zamawiający nie udzielał poręczeń i gwarancji innym podmiotom 

3.20. U zamawiającego, aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w 

sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje 

(instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub 

poręczenia) wynikające ze:  

- sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego, 

- leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego, 

- płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane 

dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst, 

- kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w 

trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z 

restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów 

wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 

- umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań 

własnych Gminy. 

3.21. W celu przeprowadzenia oceny możliwości finansowej Gminy Jeleniewo sprawozdania 

finansowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo w zakładce: 

Prawo lokalne – Budżet aktualny – sprawozdania dotyczące budżetu z podziałem na lata. 

3.22. Kod CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu. 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

    - Udzielenie kredytu do  30 kwietnia 2020 roku. 
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    - Spłata kredytu do 31 grudnia 2029 roku. 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz 

art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 

ust. 1 pkt 2 Pzp dotyczące: 

5.1.1.Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem 

uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia – 

Wykonawca ma posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie 

Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.),     

a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 tejże ustawy inny dokument potwierdzający 

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

Prawo bankowe. 

5.1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

5.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej  

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

 

5.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o 

dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych 

dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. 

Niespełnianie warunków określonych w ust. 5.1. skutkować będzie wykluczeniem z 

postępowania. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.3. Zamawiający informuje, że zgodnie z 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.  

5.4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

5.4.1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu 

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

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z póź. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

5.4.2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.4.1. czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w punkcie 5.4.1. czynności. 
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6. Podstawy wykluczenia – art. 24 ust. 5 

6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na 

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

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

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

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

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 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 

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

Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.).  

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

7.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołącza do formularza ofertowego 

oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp – zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp, Wykonawca dołącza 

następujące oświadczenia i dokumenty:  

7.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 

Pzp – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.  

7.3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do 

złożenia: 

7.3.1. Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także 

realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.). 

7.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:   

7.4.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

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

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. dokumenty w 

pkt. 7.4. składa każdy z Wykonawców. 

7.5. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć 

oświadczenie wraz z ofertą. 

7.6. 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. 
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7.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą, zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia – załącznik nr 4. 

7.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli 

podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

7.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp nie potwierdzają spełnienia 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, o których mowa w art. 22a ust.1 ustawy Pzp. 

7.10. 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 oświadczeniach (załącznik nr 2 i nr 3). 

7.11. 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. 

7.12. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 

r. poz. 1126) 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. Dokumenty inne niż oświadczenia, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7.13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega w Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7.14. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

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

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).  

7.15. Wykonawca mający siedzibę lub zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 

r., poz. 1126 z późn. zm.). 

7.16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.4 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. 
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7.17. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.  

7.18. 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 pkt 7.16, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

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

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

7.19. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

7.20. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 

7.20.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie udzielenia zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do 

podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem 

wszystkich dokumentów. 

7.20.2. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 

notarialnie za zgodność z oryginałem. 

7.20.3. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:  

a) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  

b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

c) ustanowionego pełnomocnika, 

d) zakres umocowania, 

e) oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia. 

7.20.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 

7.20.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie o spełnianiu udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

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

powinny potwierdzać 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. 

7.20.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składa 

każdy z Wykonawców. 

7.20.7. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania. 

7.20.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 

7.20.9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy 

wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców.  

8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z  wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami 
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8.1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu 87 517 39 34 lub przy użyciu środków 

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

usług drogą elektroniczną na e-mail:  skarbnik@jeleniewo.i-gmina.pl 

8.2. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faksem lub drogą elektroniczną: 

- wniosków (zapytań) do SIWZ, 

- odpowiedzi na pytania lub zmiany SIWZ, 

- informacje o wyborze oferty/odrzuceniu/wykluczeniu pod warunkiem, że każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania, 

- wyjaśnień składanych przez Wykonawcę bądź innych dokumentów. 

8.3. Zamawiający wskazuje formę pisemną pod rygorem nieważności dla oferty i dla 

uzupełnień wszystkich dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. 

8.4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

8.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę 

domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy 

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

zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. 

8.6. 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. 

8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku. 

8.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ bez ujawniania źródeł zapytania oraz na stronie internetowej: 

http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl/ 

8.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie 

wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza na stronie 

internetowej, na której udostępnił SIWZ. 

8.10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

8.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

8.12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz zamieści 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych o zmianie terminu. 

8.13. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 
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8.14. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami to: tel. 87 5638555/ 87 5638551,                 

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.30  

     - Danuta Bożena Harasz – Skarbnik Gminy 

9. Wymagania dotyczące wadium 

Nie jest wymagane w niniejszym postępowaniu. 

10. Termin związania ofertą 

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

10.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

10.3. 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. 

10.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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. 

11. Opis sposobu przygotowywania ofert 

11.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ. 

11.2. Ofertę pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. 

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

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym, 

złożone bez wymaganych tłumaczeń, nie będą podlegały badaniu i ocenie. 

11.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

11.4. Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik 

nr 2 do SIWZ. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej 

kompletność i zgodność z wymaganiami tejże SIWZ. 

11.5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę 

winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej 

specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy (aby można było 

odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po upływie terminu składania ofert)  

oraz oznaczone w sposób następujący: 

Oferta przetargowa na:  

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1475 831,56 

zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści 

jeden złotych 56/100) przeznaczonego na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Jeleniewo na 2020 rok i na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek”  

Nie otwierać przed dniem  06.04.2020 r.  przed godz. 11:00 

11.6. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze 

przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę/osoby 

posiadające Pełnomocnictwo. 
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11.7. Forma dokumentów i oświadczeń: 

1) Oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1126) 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. Dokumenty inne niż oświadczenia, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2) 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. 

11.8. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, 

nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa. Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności gdy: 

wykaże/oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione; wykaże, że 

stanowią one wartość techniczną lub/i technologiczną lub/i organizacyjną 

przedsiębiorstwa lub/i inne informacje posiadają wartość gospodarczą; wykaże jakie 

podjął działania w celu zachowania ich poufności. Sam fakt włożenia do koperty i 

oznakowania "tajemnica przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działania 

zachowania ich poufności. 

11.9. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony 

w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą 

uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem 

z protokołem postępowania. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub 

oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 

11.10. Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty 

należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu.  Pismo należy 

złożyć zgodnie z opisem podanym w pkt. 11.5 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/”WYCOFANIE OFERTY”. 

11.11. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

11.12. Złożona oferta powinna zawierać: 

1)  Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy na załączniku nr 1.  

2)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za 

zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca 

Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres umocowania. 

3)  Wykonawca składa oświadczenia określone w ust. 7 pkt. 7.1 i 7.2. 

4)  Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów wraz z ofertą przedstawia 
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

5)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa z pkt 7.4 składa 

dokumenty wymienione w pkt 7.15. 

6)  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do 

złożenia dokumentów określonych w ust. 7 pkt. 7.3 i pkt. 7.4. 

7)  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

12.1 Oferty należy składać do dnia 06 kwietnia 2020 r. do godz. 10.50., na adres 

Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, pokój nr 4, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo 

12.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

12.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 

w Jeleniewie, ul. Słoneczna 3, pokój nr 12. 

12.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

12.6. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez jej otwierania oferentowi. 

12.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

12.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl/ informacje dotyczące: 

1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. 

3) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

12.9. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu do Zamawiającego, a nie 

datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).  

13. Opis sposobu obliczenia ceny 
13.1. W formularzu ofertowym ceny muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

13.2. Wartość oferty na wykonanie zamówienia obejmować będzie w sposób kompletny 

wszystkie czynności związane z udzieleniem kredytu Zamawiającemu. 

13.3. W przypadku rozbieżności między wyżej wymienionymi kwotami podanymi słownie i 

cyfrowo, za wiążące Zamawiający uznawać będzie wartość podaną słownie. 

13.4. Oferta powinna zawierać cenę całego zamówienia tj. koszt kredytu (marża + odsetki + 

prowizja) za cały okres kredytowania. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę  

13.5. Obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia i Istotnych postanowieniach umowy. 

13.6. Cena jest całkowitą wartością jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za 

przedmiot zamówienia, uwzględniając wszelkie narzuty. 

13.7. Oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 3M, powiększonej o marżę banku. 

Stawkę bazową  stanowi stawka WIBOR 3M ustalana  dla pierwszego okresu 

http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl/
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obrachunkowego według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień całkowitej lub 

częściowej wypłaty kredytu. Dla kolejnych okresów obrachunkowych stawka bazowa 

ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M, wyznaczona na dwa dni 

robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału.  W 

przypadku braku notowań stawki WIBOR dla drugiego dnia roboczego, do wyliczenia 

stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym 

było notowanie stawki WIBOR. 

13.8. Dla celów wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć jednorazowe uruchomienie 

kredytu w pełnej kwocie 1 475 831,56 zł w dniu 30 marca 2020 roku. 
 

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

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

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

14.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował niżej podanym 

kryteriami i jego wagą:  

1) Cena – C -  waga kryterium – 100 % (1 % odpowiada 1 pkt) 

Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą 

cenę za realizację przedmiotu zamówienia, pozostali będą oceniani wg poniższego 

wzoru: 

Najniższa cena brutto z rozpatrywanych ofert 

--------------------------------------------------------- x 100 pkt 

Cena badanej oferty 

 

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska największą ilość punktów. 

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt. 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Ocena w zakresie kryteriów zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza 

oferty” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. 

 

14.2.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

złożone oferty uzyskają taką samą ilość punktów, za najkorzystniejszą zostanie uznana 

oferta z niższą ceną a przy takiej samej cenie Wykonawcy zostaną wezwani do złożenia 

ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

15.3. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

   

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

15.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

15.2. Zamawiający zawrze 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 wysłane w inny sposób.   
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15.3. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 

terminów wskazanych w pkt 15.2. w przypadku złożenia tylko jednej oferty w 

postępowaniu. 

15.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 

umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający wybierze ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, 

chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

15.5. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 15.1., uchyla się od zawarcia umowy lub nie 

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 

zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie ustala zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17. 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 

17.1. Istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą stanowi załącznik 

nr 5 do niniejszej SIWZ. 

17.2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień umowy w niżej określonych przypadkach: 

17.2.1. Zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie udało się 

przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, a które umożliwiają należyte wykonanie 

zamówienia. 

17.2.2. Zmiana terminu wykonania zamówienia w wyniku następstwa działań 

administracyjnych, których nie przewidziano na etapie przygotowawczego do inwestycji 

oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji 

zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

17.2.3. Zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i 

mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia. 

17.2.4. Działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania 

zamówienia. 

17.2.5. Zmiana terminu wykonania zamówienia wynikająca z konieczności podjęcia 

działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć. 

17.2.6. Zmiany harmonogramu spłaty rat kredytu. 

17.2.7. Zmiany danych dotyczących wykonawcy. 

17.2.8. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy. 

17.3. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian 

zostaną opisane w protokole konieczności zaakceptowanym przez strony umowy. 

17.4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

17.5. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod 

rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych 

postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 

należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba 

że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
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18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

18.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale 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 – zgodnie z działem VI ustawy.  

18.2. 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. 

18.3. 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. 

18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

18.5. Adres: Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, tel. +48 

0224587801, faks +48 0224587800, e-mail: odwolania@uzo.gov.pl 

18.6. 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. 

18.7. Wykonawca lub uczestnik konkursu 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 ustawy. 

18.8. Odwołanie wnosi się 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 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane 

w inny sposób. 

18.9. 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 zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

18.10. Odwołanie wobec czynności innych niż ww. 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.  

19. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt  6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje 

udzielenie takich zamówień 

mailto:odwolania@uzo.gov.pl
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 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

22. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą 

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w 

złotych polskich (PLN). 

24. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie aukcji elektronicznej oraz 

nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych. 

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje 

ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

26. Informacja o podwykonawcach:  

26.1. Zamawiający zgodnie z art. 36a ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza 

wykonanie części zamówienia przy udziale podwykonawców. 

26.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu 

(załącznik nr 3). 
26.3. Zamawiający żąda,  aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. 

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia. 

26.4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

26.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

26.6. Podwykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień, jeżeli jest to 

objęte przedmiotem zamówienia. 

26.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 

przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 

bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 

26.8. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi lub dokonać jej zmiany, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia , do przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu tej umowy o 

podwykonawstwo. 

27. Klauzula informacyjna RODO 

27.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) 

(zwanego dalej RODO), informujemy:  

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy 

Jeleniewo jest: Wójt Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, tel. 87/568-30-

22, adres e-mail: ug_jeleniewo@pro.onet.pl zwany dalej Administratorem.  

b) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z panią: Iwona Malczyk 

kontakt: malczyk@togatus.pl  

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

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PFE.271.3.2020 

pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1475 831,56 zł 

(jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 

56/100) przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Jeleniewo na 2020 rok i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

d) 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 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 

1843 ze zm.) 

e) 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 umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  Okresy te 

dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako 

najkorzystniejsze.  

f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO 

h) Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, 

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

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

RODO**. Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

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

RODO, przy czym skorzystanie z ww. uprawnień nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą. 

i) Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 
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- 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: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo 

zamówień publicznych 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. 

 

 

 

28. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 pkt 2 Pzp 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

4. Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5. Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy. 

6. Załącznik nr 6  -  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 

7. Załącznik nr 7 – Zobowiązania finansowe długoterminowe Gminy Jeleniewo według stanu na 

dzień 30.03.2020 r. 
 

 

 

 Zatwierdzam,  ....................................................................   

 data/podpis 
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Załącznik nr 1  
 

……………………………………..                                                 ………………………. 
(pieczęć firmy- nazwa i adres Wykonawcy)                                                            (miejscowość, data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Dane Wykonawcy: 

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….………… 

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego: 

ul. ………………………………………………………………………  kod ____-________ 

miejscowość…………………………………………………………………….......................... 

powiat …………………………… województwo ………………………....…………………. 

Telefon: …………………………. Fax: ……………………… 

NIP ………………………………. Regon …………………………………..………………… 

Internet:………………………….. e-mail …………………@ ……………………………… 

Imiona, nazwiska osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:…………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Nawiązując do ogłoszonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

składam ofertę na: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1475 

831,56 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden 

złotych 56/100) przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 

Jeleniewo na 2020 rok i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” Znak: 

PFE.271.3.2020 za następujące wynagrodzenie:  

 

Łączna cena ofertowa wynosi  (pkt 3 + pkt 4) ....................................................... zł   w tym: 

1) Marża …………….% (słownie: ……………………………………………) 

tj. …….…………….. zł (słownie: …………………………………………………..zł), 

2) WIBOR 3M przyjęty do obliczenia ceny oferty z dnia 17.09.2018 r. wynosi 1,71%  

tj. …….…………….. zł (słownie: …………………………………………………..zł), 

3) Odsetki za cały okres kredytowania (pkt 1 + pkt 2) …………….%  

(słownie: …………………………………………………..)  

tj. ………………….. zł (słownie: …………………………………………………..zł), 

4) Prowizje…………….%(słownie:……………………………………………) 

tj. ……………….……zł (słownie: …………………………………………………..zł). 

Prowizja nie wyższa niż 0,5 % od wysokości kredytu. 

3. Oświadczamy, że dostępność kredytu nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia 

zawarcia umowy, bez odrębnego wniosku kredytowego poprzez dokonanie przelewu środków 

na rachunek Zamawiającego. 

4. Zamówienie wykonam w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

5. Informuję, że: 

- *wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego 
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- *wybór oferty będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

w odniesieniu do następujących towarów i usług: 

……………………………………………………………………………………….. 

nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania. 

Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to 

…………….  zł netto* 

6. Oświadczamy, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje w sposób kompletny wszystkie 

koszty związane z udzieleniem kredytu Zamawiającemu. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, jak również, 

że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania 

zamówienia. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani złożoną ofertą przez 30 dni od terminu składania 

ofert. 
9. Oświadczamy, że złożona oferta została sporządzona samodzielnie i niezależnie od 

pozostałych uczestników postępowania. 

10. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy 

się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie 

i zgodnie z dołączonymi do SIWZ Istotnymi postanowieniami umowy, a umowę podpiszemy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

11. Oświadczamy, iż zastrzegamy*)/nie zastrzegamy*) w odniesieniu do informacji 

zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżeniu podlegają następujące 

informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji: 

……………………………………………………………………………………………… 
 (Jeśli w ofercie są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy zaznaczyć rodzaj informacji i 

podać od której do której strony oferty są te informacje). 

12. Oświadczamy że zamierzamy zlecić podwykonawcom część przedmiotu 

zamówienia*)/całość zamówienia wykonamy własnymi siłami *) 

Następującą część zamówienia  zamierzam powierzyć do wykonania następującym 

podwykonawcom:  

…………………………………………………..………………………………………………    

………………………………………………………………………………………………….. 
                                     (zakres powierzonego zadania oraz nazwa podwykonawcy) 

 

13. Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę / nie wyraża (-ją) zgody* na to, aby 

Zamawiający – Gmina Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, uzyskał(-a)(-o) dostęp 

do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w załączniku nr 2 

do SIWZ w zakresie podstawy wykluczenia o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 

Pzp w stosunku do wykonawcy oraz jeśli dotyczy podmiotu trzeciego na którego zasobach 

Wykonawca polega zgodnie pkt. 7.6 SIWZ, na potrzeby postępowania pn: „Udzielenie  

kredytu długoterminowego w wysokości 1 475 831,56 zł (jeden milion czterysta 

siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 56/100) przeznaczonego na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo na 2020rok oraz na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” 

W przypadku wyrażenia zgody dokumenty te pobrać można pod adresami: 

https://prod.ceidg.gov.pl; 

https://ems.ms.gov.pl/ 
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W przypadku gdy dokumenty te dostępne są pod innymi adresami niż powyżej podać 

należy np. adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji, identyfikator wydruku: 

 

Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………… 

Podmiotu trzeciego na zasobach którego Wykonawca polega: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.** 

15. Należymy do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw (TAK / NIE*) 

16. Oferta zawiera: ............ ponumerowanych stron. 

17. Integralną część oferty stanowią załączniki: 

1) ………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………….. 

3) ………………………………………………………………………….. 

4) …………………………………………………………………………... 

5) ………………………………………………………………………….. 

6) ………………………………………………………………………….. 

 

 

Miejscowość i data: ..........................................   ……………………………………………. 
                                                                                 (pieczęć i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

* - niepotrzebne skreślić  

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 2 

Zamawiający: 

Gmina Jeleniewo 

16-404 Jeleniewo 

ul. Słoneczna 3 
Wykonawca: 

………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa 

kredytu długoterminowego w wysokości 1475 831,56 zł (jeden milion czterysta 

siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 56/100) przeznaczonego na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo na 2020 rok i na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” prowadzonego przez Gminę Jeleniewo, 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  ust. 5 pkt 5.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w  ust. 5 pkt 5.1.  Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………….., w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………… (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
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       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 

 

Zamawiający: 

 

Gmina Jeleniewo 

16-404 Jeleniewo 

ul. Słoneczna 3 
Wykonawca: 

………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa 

kredytu długoterminowego w wysokości 1475 831,56 zł (jeden milion czterysta 

siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 56/100) przeznaczonego na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo na 2020 rok i na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” prowadzonego przez Gminę Jeleniewo, 

oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

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

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt  13-14, 16-20 

lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
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       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 

tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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                 Załącznik nr 4 

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

•  zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp 

•  dokumenty określające: 

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

4) 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 

   

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia 

 

Działając w imieniu i na rzecz: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca) 

 

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, techniczny, potencjał ekonomiczno-finansowy) 

 

do dyspozycji Wykonawcy …………………………………………………………………….. 
      (nazwa Wykonawcy) 

 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: „Udzielenie i obsługa kredytu 

długoterminowego w wysokości 1475 831,56 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt 

pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 56/100) przeznaczonego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo na 2020 rok i na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek”  

Oświadczam, iż 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (należy podać informacje 

umożliwiające ocenę spełniania warunków przez udostępniane zasoby): 

 

………………………………………………………………………………………………… 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

d) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuję roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

 

…………..….……….dnia, …………..2020 r. 

       

 

…………………………………………….. 
                     (podpis Podmiotu/osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 
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Załącznik nr 5 
 

  …………………………………...                                            ……………………………… 
 (pieczęć firmy- nazwa i adres Wykonawcy)                                                                  (miejscowość, data)   

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
1. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie  kredytu długoterminowego w wysokości 

1 475 831,56 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset 

trzydzieści jeden złotych 56/100) przeznaczonego na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Jeleniewo na 2020rok oraz na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek”. 

2. Okres kredytowania - od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia  2029 roku. 

3. Karencja w spłacie kredytu: 

- w stosunku do odsetek – spłata odsetek w okresach kwartalnych do 15-tego dnia po 

zakończeniu kwartału,. 

- w stosunku do kapitału - od uruchomienia kredytu do 31 grudnia 2022 roku. 

4. Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie trwania umowy. 

5. Prowizja wykonawcy naliczana będzie proporcjonalnie do faktycznej transzy 

uruchomionego kredytu i nie może być wyższa niż 0,5%. 

6. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat od faktycznie 

uruchomionego kredytu jak i od niewykorzystanej części kredytu. 

7. W przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu nie będzie dodatkowych 

opłat i prowizji. 

8. Oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 3M, powiększonej o marżę banku. 
Stawkę bazową  stanowi stawka WIBOR 3M ustalana  dla pierwszego okresu 

obrachunkowego według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień całkowitej lub 

częściowej wypłaty kredytu. Dla kolejnych okresów obrachunkowych stawka bazowa 

ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M, wyznaczona na dwa dni 

robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału.  W 

przypadku braku notowań stawki WIBOR dla drugiego dnia roboczego, do wyliczenia 

stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w 

którym było notowanie stawki WIBOR. 

9. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w miesięcznych ratach 

w następujących terminach i kwotach:  

9.2. Do dnia 31 stycznia  2023 roku w kwocie – 24 280,49 złotych; 

9.3. Do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie – 311 269,93 złotych; 

Tj. m-c I-XI do ostatniego dnia miesiąca po 25 939,16 zł 

m-c XII do 31 grudnia 2024 – 25 936,17 zł 

9.4. Do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie – 311 269,93 złotych; 

Tj. m-c I-XI do ostatniego dnia miesiąca po 25 939,16 zł 

m-c XII do 31 grudnia 2025 – 25 936,17 zł 

9.5. Do dnia 31 grudnia 2026 roku w kwocie – 217 124,76 złotych; 

Tj. m-c I-XII po 18 093,73 zł 

9.6. Do dnia 31 grudnia 2027 roku w kwocie – 217 269,93 złotych; 

           Tj. m-c I-XI do ostatniego dnia miesiąca po 18 105,83 zł 

                 m-c XII do 31 grudnia 2027 – 18 105,80 zł 

9.7. Do dnia 31 grudnia 2028 roku w kwocie – 217 269,93 złotych; 

               Tj. m-c I-XI do ostatniego dnia miesiąca po 18 105,83 zł 

                 m-c XII do 31 grudnia 2028 – 18 105,80 zł 

9.8. Do dnia 31 grudnia 2029 roku w kwocie – 177 346,59 złotych; 
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            Tj. m-c I-XI do ostatniego dnia miesiąca po 14 778,89 zł 

                m-c XII do 31 grudnia 2029 – 14 778,80 zł 

10. Płatność odsetek następować będzie do 15-tego dnia po zakończeniu kwartału,  

11. Przy naliczaniu odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty 365/366 

dni. Zawiadomienie o wyliczeniu odsetek Wykonawca doręczy Zamawiającemu 

minimum na 7 dni przed terminem płatności drogą pocztową bądź elektroniczną. 

12. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub spłaty odsetek upływać będzie w dniu 

ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym dla Wykonawcy, uważa 

się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata kredytu nastąpi w pierwszym dniu 

roboczym po terminie spłaty. 

13. Dla celów wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć jednorazowe uruchomienie 

kredytu w pełnej kwocie 1 475 83,56 zł w dniu 30.03.2020 roku. 

14. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający 

dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu kontrasygnaty Skarbnika Gminy. 

15. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji 

zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 155 z późn. zm.). 

16. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane 

będą w walucie polskiej (PLN). 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niższego wykorzystania kredytu niż wynika to 

z niniejszej specyfikacji bez kosztów obciążających Zamawiającego.  

18. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji 

Zamawiającego. Uruchomienie kredytu nastąpi w terminie maksymalnie 3 dni od daty 

złożenia wniosku przez Zamawiającego.  

19. Uruchomienie kredytu nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego na wniosek Zamawiającego. 

20. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat z tytułu : 

a) rezygnacji z części kredytu, 

b) zmiany spłaty rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów, 

c) wcześniejszej spłaty kredytu, 

d) prolongaty w spłacie kredytu; 

e) innych kosztów związanych z realizacja kredytu nie wymienionych w ofercie Banku. 

21. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, prawa bankowego oraz wekslowego 

i czekowego. 

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

podpisanego przez obie strony i mogą nastąpić w sytuacji: 

a) rezygnacji z części kredytu, 

b) zmiany spłaty rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów, 

c) wcześniejszej spłaty kredytu, 

d) prolongaty w spłacie kredytu, 

e) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego, 

f) zmiany terminu uruchomienia kredytu, 

g) zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy. 

 

 
Umowa nie może być sprzeczna z ustawą prawo zamówień publicznych, istotnymi postanowieniami 

umowy zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz prawem bankowym. 
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.............................................. 

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

.............................................. 
Nazwa i adres wykonawcy 

 

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

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 

wysokości 1475 831,56 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset 

trzydzieści jeden złotych 56/100) przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu Gminy Jeleniewo na 2020 rok i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 

pożyczek”  

 OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Wykonawca, zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), oświadcza, że:  

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

ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) * 

2. Należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), której członkowie (firmy) 

złożyli odrębne oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym - w skład grupy 

wchodzą: * 

1) … 

2) … 

3. W związku z należeniem do tej samej grupy kapitałowej oświadczam, że istniejące 

między firmami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym 

postępowaniu,  

tj.: 

…....................................................................................................................................… 

…………………………………………………….…………………………………….…

………..  

W celu wykazania braku zakłócenia konkurencji w postępowaniu przedstawiam 

następujące dowody: 

1) … 

2) …. 
                

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

                 Podpis (-y) 

 

* – niepotrzebne skreślić     
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