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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, tj. poniżej 221.000 € na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej: „uPzp” lub „ustawą Pzp” (t.j.: Dz. U. z 2017r., 
poz. 1579 z późn. zm.). 

 
 

S P E C Y F I K A C J A 
I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A 

[SIWZ] 
 
 

na  
usługę pn.: 

 
„Udzielenie kredytu  długoterminowego w kwocie 2 000 000,00   zł  na 

sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu Gminy” 
 

Kod Wspólnego Słownika (CPV): 
 

66113000-5 Usługi udzielania kredytu 
 
 
Zamawiający: 
Gmina Skarżysko Kościelne 
 
ul. Kościelna 2A 
26-115 Skarżysko Kościelne, Polska 
REGON 291010168, NIP 663-133-84-09 

tel. (41) 2 714 480 , faks (41) 2 714 481 

e-mail: koscielne@skarzysko.com.pl     www.skarzysko.com.pl 

 
W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest: 

1) dokładne zapoznanie się z treścią SIWZ ( treść oferty musi odpowiadać treści 
SIWZ), 

2) bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej. 

Zamawiający na stronie www.ugskarzysko.bip.doc.pl zamieszcza istotne dla przedmiotowego 

postepowania informacje, w szczególności treść zapytań dotyczących SIWZ wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiającego, modyfikacje SIWZ, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Złożenie oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ, skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 
pkt. 2 ustawy  PZP, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt. 3). 
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Część I Opis przedmiotu zamówienia 

 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie kredytu  długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł 

na  sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu Gminy” 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1) Cel kredytowania: kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu 2. 000.000,00 zł, 
2) Kwota kredytu: 2.000.000,00 zł, 
3) Okres kredytowania: 2018-2030, 
4) Okres spłaty: 12 lat, tj. 2019-2030, 
5) Uruchomienie kredytu: Kredyt będzie uruchamiany  zgodnie z potrzebami Zamawiającego  

przewiduje się dwie  transze - w wysokości po 1.000.000,00 zł, pierwsza  w dniu 01.10.2018 r., druga 
w 31.10.2018 r. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, ilości i kwot 
uruchomienia transz, z ostatecznym wykorzystaniem do 31 grudnia 2018 roku. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia kwoty przyznanego kredytu, możliwość  
wcześniejszej spłaty  kredytu w całości lub części, a w konsekwencji – możliwość zmiany 
harmonogramu spłaty kredytu w zakresie określonych w nim terminów i kwot, a także możliwość 
dokonywania przesunięcia terminu spłaty raty lub wcześniejszej spłaty raty oraz odroczenie płatności 
raty wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o 
zamówienie publiczne bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). Oprocentowanie liczone będzie 
wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości 
dokonywania przedmiotowych zmian   – istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone 
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

6) O potrzebie uruchomienia kredytu lub jego transz [tzw. dyspozycja Zamawiającego] z podaniem kwot i 
terminu, Zamawiający zawiadomi bank drogą faksową lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail. 

7) Spłata kapitału w następujących okresach:  

        Spłata kredytu (kapitału) dokonywana będzie w 12 ratach w wysokości ustalonej w harmonogramie,       

począwszy od dnia 31.12.2019 r. Planowana przez Zamawiającego spłata rat kapitałowych kształtuje się w 

następujący sposób: 

a)  31 grudzień 2019 r. –          5 000,00 zł, 
b)  31 grudzień 2020 r. –          5 000,00 zł, 
c)  31 grudzień 2021 r. –          5 000,00 zł, 
d)  30 grudzień 2022 r. –          5 000,00 zł, 
e)  29 grudzień 2023 r. –          5 000,00 zł, 
f)  31 grudzień 2024 r. –       200 000,00 zł, 
g)  31 grudzień 2025 r. –      200 000,00 zł, 
h)  31 grudzień 2026 r. –      200 000,00 zł, 
i)  31 grudzień 2027 r. –       200 000,00 zł, 
j) 29 grudzień 2028 r. –        200 000,00 zł, 
k) 31 grudzień 2029 r. –       475 000,00 zł, 
l) 31 grudzień 2030 r. –        500 000,00 zł. 

  
W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu kwoty spłacanych rat ulegną zmianie. 

 Spłata odsetek: w okresach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, 

 Oprocentowanie: WIBOR 1M + niezmienna marża banku,   

 Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

  Inne warunki: 
a) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji, 
b) możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu 

dodatkowych kosztów, 
c) możliwość prolongaty spłaty rat kredytu, 
d) odsetki będą naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia począwszy od dnia wpływu na rachunek 

bankowy Kredytobiorcy pierwszej transzy kredytu lub całego kredytu  w przypadku uruchomienia 

kredytu w jednej transzy do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie,  

e) zamawiający nie przewiduje prowizji od zaciągniętego kredytu, 
f) możliwość zmiany dotyczącą udzielonego kredytu skutkujące wprowadzeniem aneksu do umowy 

kredytowej poprzez niewykorzystanie kredytu  w pełnej wysokości, 
g) dopuszcza się możliwość obniżenia marży na wniosek Kredytobiorcy, za zgodą Banku. 
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h) Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, 
zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z 
odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas 
przesunięcia raty kapitałowej nie spowoduje wydłużenia okresu kredytowania. Rata kapitałowa, 
której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest 
oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. 
 

 
11. Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 .par. 1 pkt.5 k.p.c. 

12. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na umowie kredytu, wekslu, deklaracji 

wekslowej. 

13. Na rachunkach Gminy  w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 

14.  Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. 

15.  W Gminie nie był prowadzony program postepowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych 

16.  W Gminie nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne 

wszczynane na wniosek banków. 

17.  Do naliczania odsetek od kredytu należy przyjąć kalendarz rzeczywisty 

18.  Zamawiający nie posiada  zobowiązań z tyt. Obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, 

eFinancingu, leasingu. 

19.  Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom. 

 

Część II Termin wykonania przedmiotu zamówienia  

2.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia zawarcia umowy do 31.12.2030 roku. 
 

Część III  Okres spłaty kredytu 

 
3.1. Spłata kredytu (kapitał) nastąpi w 12 ratach, począwszy od roku 2019 do 2030 roku. 

 

Część IV  Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej  

 
Nie dotyczy. 
 

Część V Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym 

 
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduję tzw. 
„procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Procedura ta polega na tym, że 
Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich 
Wykonawców [ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia] 
i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający 
najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Części XIII SIWZ 
oraz przesłanek odrzucenia oferty [art. 89 ust. 1 ustawy Pzp], po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do 
Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza [uplasowała się na najwyższej pozycji 
rankingowej] dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenie wstępne złożone 
przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przedłożenia 
określonych dokumentów potwierdzających. 
 

Część VI 
Podstawy wykluczenia z postępowania [obligatoryjne i fakultatywne] 
oraz warunki podmiotowe udziału w postępowaniu 

 



 
 

 

5 | S t r o n a  
 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 
6.1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 12-23 „uPzp” [tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne]. 
6.1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę 
w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia 
fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 
6.1.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.); 
6.1.2.2. 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; 
6.1.2.3. 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; 
6.1.2.4. 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 3000 złotych; 
6.1.2.5. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 6.1.2.4; 
6.1.2.6. 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 3000 złotych; 
6.1.2.7. 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 ustawy Pzp, chyba że 
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności. 
6.1.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
6.2. Wykonawca musi spełnić warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: 

 
6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów: 
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że posiada zezwolenie 
uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.). 
 
6.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
 
6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 
 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
 
6.3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

 

Część VII 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, żądanych 
od wszystkich Wykonawców przy ofercie 

 



 
 

 

6 | S t r o n a  
 

7.1. Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie: oświadczenia wstępnego 
Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 „uPzp” dot. spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
7.2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 „uPzp”, zgodnie 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
 
 
7.3. Ponadto do oferty należy załączyć: 
7.3.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ; 
7.3.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do 
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione 
do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 
7.3.3. Tabela całkowitego rozliczenia oferty stanowiąca integralną część oferty – załącznik nr 1 do SIWZ; 
(edytowalny formularz, który wymaga wstawienia we wskazane miejsce marży celem wyliczenia ceny 
całkowitej oferty). 

 
 

Część VIII 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów żądanych wyłącznie od 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona 

 
8.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia 
w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:  
 

8.1.1. zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy Prawo 
bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn.zm.). 
 
8.2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw 
wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, 
następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:  
 

8.2.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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 w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
 

8.2.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; 
 

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

8.2.4. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

 

UWAGI do pkt 8 SIWZ: 
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1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
1.1. w pkt. 8.2.1. do 8.2.3. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a. nie zalega z opłacaniem 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, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
1.2. w pkt 8.2.4. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. 

 
2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1.1.b Uwag do pkt 8 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1. a, powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

3. 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 1, 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. Regulację pkt 2 stosuje się. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, a który powołuje się na zasoby innych 
podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty 
o których mowa w pkt 8.1.1. SIWZ w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów, 
a w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w pkt 
8.2. SIWZ. 

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2f „uPzp”: Jeżeli okaże się 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. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 „uPzp”, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1114). 

8. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których  zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane 
są w oryginale. 

9. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10. 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. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

13. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(24)ust(1)pkt(13)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(24)ust(1)pkt(14)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(24)ust(1)pkt(21)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(24)ust(5)pkt(5)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(24)ust(5)pkt(6)
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w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału 
w postępowaniu lub kryterium selekcji. 

14. Jeżeli Wykonawca nie złożył 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 
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

15. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 
udziału w postępowaniu określone w części VI niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty 
i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w części 
VII i VIII SIWZ. 

2. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, 
o których mowa:  
 w pkt. 7.1. do 7.2. SIWZ oraz w pkt. od 8.2.1. do 8.2.4 SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla 

każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  
 w pkt. 8.1.1. SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki 

udziału w postępowaniu; 
 w pkt. 7.1. SIWZ wszyscy Wykonawcy składają odrębnie; 

3. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z  Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnie 
ubiegającego się o zamówienie. 

5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, 
Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

Część IX 
Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy 
 

 

9.1. Wymagania dotyczące wadium 
9.1.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

 
9.2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
9.2.1. Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

Część X Opis sposobu przygotowania oferty oraz wyjaśnianie jej treści 

 
10.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym treść oferty musi odpowiadać treści 
SIWZ. 
10.2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
10.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem 
treści art. 93 ust. 4 Ustawy. 
10.4.Oferta musi być sporządzona: 
 w języku polskim [dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski], 
 w 1 egzemplarzu, 
10.5. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
10.6. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 
10.7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą 
być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 
10.8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie 
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje 
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stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, 
zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp: Nie 
ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  
10.9. Wyjaśnienia treści SIWZ, a także ewentualna jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach 
określonych w art. 38 ustawy Pzp. 
10.10. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 
10.11. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach 
proceduralnych: Robert Gładyś - Inspektor ds. zamówień publicznych, w sprawach merytorycznych Danuta 
Barwicka – Skarbnik Gminy. 

 

Część XI Termin, miejsce składania i otwarcia ofert oraz okres związania ofertą 

 
11.1. Złożenie ofert. 
11.1.1.Oferty należy składać w terminie do dnia 05.07.2018 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy 
Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne  w pokoju nr 102 (sekretariat). 
Dostarczenie ofert do wskazanego miejsca i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
11.1.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie [paczce]. 
Kopertę [paczkę] należy opisać następująco:  
 
 
Gmina Skarżysko Kościelne 
ul. Kościelna 2A 
26-115 Skarżysko Kościelne                                                             
  
Nazwa i adres Wykonawcy  
        

„Udzielenie kredytu  długoterminowego w kwocie 2 000 000,00   zł  na 
sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu Gminy” 

 
Nie otwierać przed dniem:  05.07.2018 r. godz. 10:30 

 
11.1.3.Złożone oferty podlegają rejestracji przez Zamawiającego. 
11.1.4.Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na 
możliwość dokonania podmiany jej zawartości, nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego 
i zwrócone zostaną Wykonawcom z adnotacją o treści:  

 

„dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym 
nie podlega rozpatrzeniu”. 

 

11.1.5.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, 
tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte 
i odczytane w pierwszej kolejności.  
11.1.6.Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia wg tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem 
na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.  
11.1.7.Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  
 
11.2.Otwarcie ofert. 
11.2.1.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 05.07.2018 roku o godz. 10:30, w Urzędzie Gminy 
Skarżysko Kościelne,  ul. Kościelna 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne  w pokoju nr 106. 
11.2.2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
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11.2.4.Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cena napisana cyfrowo podczas 
otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie  
11.2.5.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  
 ceny, terminu wykonania zamówienia, marży bankowej, czasu uruchomienia kredytu. 

11.3.Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zwraca bez otwierania ofertę, która 
została złożona po terminie.  
11.4.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni przy czym, bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

Część XII Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej 

 
12.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym 
sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
istotnych postanowień, które zostaną zapisane w umowie. 
12.2. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ – (edytowalny formularz, który 
wymaga wstawienia we wskazane miejsce marży bankowej celem wyliczenia ceny całkowitej oferty). 
12.3. Zaoferowana wysokość marży bankowej w załączniku nr 1 do SIWZ jest stała nie podlega zmianie 
przez cały okres trwania umowy oraz będzie stanowiła podstawę do późniejszych rozliczeń na etapie 
realizacji umowy. 
12.4. Łączna cena ofertowa brutto zamówienia musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami, które 
zostaną zapisane w umowie określonymi w niniejszej SIWZ. 
12.5. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia 
w walutach obcych. 
12.6.Cenę oferty należy podać jako wartość brutto [liczbowo i słownie] z zastosowaniem obowiązującej 
stawki podatku od towarów i usług (VAT). 
12.7. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę brutto za cały zakres objęty przedmiotem zamówienia. 
Jeżeli cena podana liczbą nie będzie odpowiadała cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową 
cenę podaną słownie. 
12.8. Cena oferty ma obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty 
towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia 
oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu 
zamówienia i odbiorem. 
12.9.Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 
12.10.Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 1M z notowań na dzień 20.06.2018 r. 
na potrzeby badania ofert. 
 

Część XIII Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób punktacji 

 
13.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 „uPzp” 
13.2. Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów: 
 

L.p. Kryterium 
Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 
otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1.  Cena brutto [Pc1] 60% 60 punktów 

2.  Czas uruchomienia kredytu [Pc2] 40% 40 punktów 

13.3. Sposób punktacji w ramach kryteriów: 
 
13.3.1.Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena 
całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z dwóch czynników, które 
w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt: 

Ocp = Pc1 + Pc2 
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13.3.2. Punktowe Kryterium – cena brutto oferty [Pc1] 
Zamawiający przyzna 60 pkt ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] 
za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych 
pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: 

                                                               Cn 
                                                                Pc1 = --------------- x 60 pkt. 

                                                              Co 
gdzie: 
Pc1 – liczba punktów za cenę ofertową brutto  

Cn – najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 

Co – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej 

 
13.3.3. Czas uruchomienia kredytu [Pc2] 
 

Wykonawca musi zaoferować w Formularzu Ofertowym [załącznik nr 4 do SIWZ] jeden z poniższych 
czasów uruchomienia kredytu:  

1) Najpóźniej w dniu następnym po dniu, w którym Zamawiający wyda dyspozycję uruchomienia 
kredytu; 

2) W drugim dniu po dniu, w którym Zamawiający wyda dyspozycję uruchomienia kredytu, 
Zamawiający w tym kryterium przyzna następującą punktację: 

 40 pkt - za uruchomienie kredytu najpóźniej w dniu następnym po dniu, w którym Zamawiającym 
wyda dyspozycję uruchomienia kredytu, 

 0 pkt  - za uruchomienie kredytu w drugim dniu po dniu, w którym Zamawiający wyda dyspozycję 
uruchomienia kredytu 

 
Uwaga: Dzień “przesłania” przez Zamawiającego dyspozycji o uruchomieniu kredytu, co nastąpi faksem należy 

interpretować jako termin „doręczenia” tej dyspozycji - od dnia przesłania-doręczenia dyspozycji biegnie czas na 
uruchomienie kredytu. Uściślenie definicji zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia 29-06-2018r. DZIEŃ 

URUCHOMIENIA KREDYTU – należy rozumieć dzień obciążenia rachunku kredytowego banku z tytułu 

przekazania środków przez Kredytodawcę na rachunek bankowy Zamawiającego.  

 
W przypadku braku wpisania w Formularzu Ofertowym terminu uruchomienia kredytu, liczonego od 
momentu przesłania przez Zamawiającego dyspozycji jego uruchomienia lub zaoferowania takiego 
czasu, który będzie wykraczał poza maksymalny czas uruchomienia kredytu określony, jako: „dwa dni- 
po dniu w którym Zamawiający wyda dyspozycję uruchomienia kredytu”, Zamawiający uzna, że 
zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe 
będzie obligowało Zamawiającego do odrzucenia oferty, w myśl regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt 2 
uPzp. 

 
13.3.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera 
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 
 

Część XIV Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami 

 
14.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, 
a Wykonawcami, w tym: przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji lub wyjaśnień odbywa się 
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 drogą elektroniczną. 
W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia i wnioski, zawiadomienie oraz 
informacje lub wyjaśnienia faksem lub drogą mailową każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. Nr faksu do kontaktu z Zamawiającym: +48 41 2 714 481, adres mailowy 
do kontaktu z Zamawiającym: koscielne@skarzysko.com.pl 
 UWAGA: 

 Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej, przy składaniu 
oferty. Tym samym, składanie ofert w niniejszym przetargu nieograniczonym może się odbywać 
wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

mailto:koscielne@skarzysko.com.pl
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OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU. 

1. Wyniki postępowania ogłoszone zostaną w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: 
www.ugskarzysko.bip.doc.pl  w zakładce Zamówienia Publiczne. 
 2. Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wynikach za pomocą e-maila lub Faxu zapisanych 
w ofercie Wykonawcy. 

 
 

Część XV Podwykonawstwo 

 
15.1.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 
15.2.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
15.3. 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 lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że 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. 
 

Część XVI 

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 

 
16.1. Wykonanie zadania polegającego na „Udzieleniu kredytu  długoterminowego w kwocie 
2 000 000,00 zł na  sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu Gminy” 

16.2. Okres kredytowania: 2018-2030. 
16.2. Ustala się okres spłaty kredytu: 12 lat, tj. 2019-2030. 
16.3. Uruchomienie kredytu – według opisu przedmiotu zamówienia w Części I ; 
16.4. Spłata kapitału– według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w Części I,  
16.5. Spłata odsetek: w okresach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego – 
według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w Części I 
16.6. Oprocentowanie: WIBOR 1M + niezmienna marża banku; 
 
16.7.Inne warunki: 

a) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji, 
b) możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu 

dodatkowych kosztów, 
c) możliwość prolongaty spłaty rat kredytu, 
d) odsetki będą naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia począwszy od dnia wpływu na rachunek 

bankowy Kredytobiorcy pierwszej transzy kredytu lub całego kredytu  w przypadku uruchomienia 

kredytu w jednej transzy do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie,  

e) zamawiający nie przewiduje prowizji od zaciągniętego kredytu,  

f)  możliwość zmiany dotyczącą udzielonego kredytu skutkujące wprowadzeniem aneksu do umowy 
kredytowej poprzez niewykorzystanie kredytu  w pełnej wysokości. 

g) dopuszcza się możliwość obniżenia marży na wniosek Kredytobiorcy, za zgodą Banku. 
h) Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, 

zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z 
odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas 
przesunięcia raty kapitałowej nie spowoduje wydłużenia okresu kredytowania. Rata kapitałowa, 
której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest 
oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. 

 
  Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg 

 wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania  m.in. zmiana  
 danych adresowych Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę itp. 
 

http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/
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Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy, dopuszczalne są tylko w granicach określonych przez art. 144 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) i 
wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany stawki 
oprocentowania. 

 
 

Część XVII 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 
17.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp 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 niniejszej ustawy. 
17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy 
Pzp. 
17.3. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  
17.4. 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. 
17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane 
bezpiecznym  podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
17.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w art. 
180 ust. 5 ustawy Pzp.  
17.7. 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 ustawy Pzp. 
17.8.Termin do wniesienia odwołania: 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 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
17.9.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
17.10.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub 
termin składania wniosków. 
17.11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 
Informacja RODO 
 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych: 
 
Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą 

przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 
2016 poz. 922 ze zmianami) przez Zamawiającego  w celach realizacji postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego.  

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.  
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  
 

„Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełna ochronę danych 
osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi 
ochrony danych osobowych i prywatności.” 
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 „W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych 
wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony i 
przetwarzania danych osobowych, zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub 
zmiany zakresu świadczeń wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa.” 
 

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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego: 
Gmina Skarżysko Kościelne 
ul. Kościelna 2a; 26-115 Skarżysko Kościelne 
w imieniu której działa Wójt Gminy Skarżysko Kościelne 
Telefon 41 2714466 
fax 41 2714481 
adres e-mail koscielne@skarzysko.com.pl   

 inspektor ochrony danych osobowych w /Gminie Skarżysko Kościelne/ 
 kontakt: 41 2714466 wew. 32 
adres e-mail oc@skarzysko.com.pl  
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną lub pisemnie na adres Administratora 
danych. 

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

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Udzielenie kredytu  
długoterminowego w kwocie 2 000 000,00   zł  na sfinansowanie planowanego na 
2018 rok deficytu budżetu Gminy” 
  
 
 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 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; 

 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;   

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

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

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

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

 
Wykaz załączników do niniejszych SIWZ 
Załącznikami do niniejszej SIWZ są wzory następujących dokumentów: 

 

Numeracja Nazwa Załącznika: 

mailto:koscielne@skarzysko.com.pl
mailto:oc@skarzysko.com.pl
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Załącznik nr 1 Tabela całkowitego rozliczenia oferty 

Załącznik nr 2 

Wzór oświadczenia wstępnego wykonawcy składanego na podstawie art. 25a 
ust. 1 „uPzp” dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw wykluczenia 

Załącznik nr 3 
Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności, albo braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 „uPzp” 

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 5 

   Zobowiązania Gminy Skarżysko Kościelne z tytułu zaciągniętych kredytów i   
   pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 20 czerwca  
   2018 roku  

Załącznik nr 6 
Uchwała Nr XXXVIII/242/2018 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 17 kwietnia 
2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Załącznik nr 7 

Uchwała Nr 86/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty 
kredytu przez Gminę Skarżysko Kościelne. 

Załącznik nr 8 

Uchwała Nr 51/I/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach z dnia 18 kwietnia  2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z 
wykonania  budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2017 rok. 
 

                                                             
Jednocześnie  możliwość  pobrania: 

W zakładce Budżet i finanse na stronie : http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl 

 

 Budżety Gminy- Uchwały  Rady Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie uchwalenia budżetu   i 
opinie RIO do Uchwały Budżetowej 

 Sprawozdania budżetowe 

 Sprawozdania z wykonania budżetu  

 Dług Publiczny 

 Opinie RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy  

 Wieloletnia Prognoza Finansowa- Uchwały WPF i opinia RIO do WPF 

 Absolutorium- Uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie udzielenia absolutorium. 
 

  Pozostałe dokumenty finansowe i opinie RIO -  do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: 
http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl 
 

 Budżet i finanse 

  Uchwały Rady Gminy - do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: 
http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl 
 

 W zakładce Uchwały Rady Gminy-Uchwały kadencji 2014 -2018/ 

Zarządzenia Wójta Gminy  - do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: 
http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl 
 
      - W zakładce Władze -  Wójt Gminy – Zarządzenia Wójta 

 
Podpisy komisji: 
1.Andrzej Skrzypczak ……………………………… 
2. Robert Gładyś ……………………………………. 
3. Grzegorz Pypeć ………………………………. 
4. Ksawery Krupa …………………………………. 

             ZATWIERDZIŁ 
     Kierownik jednostki lub osoba, której na mocy art. 18 ust. 2 „uPzp” powierzono 

pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego czynności. 

 

…………………………………….. 

Skarżysko Kościelne, dnia 2018-07-02 

http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/
http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/
http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/
http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/

