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Zamawiający: 
Gmina Czernica 
ul. Kolejowa 3 
55-003 Czernica 
 
Nr sprawy: MPT.271.2.7.2020.EZ 

 
 
ZATWIERDZAM: 
Na oryginale podpisał: 
 
Wójt Gminy Czernica 
 
 
 
 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 
dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie  

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na usługi pn.: 

„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy 
Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” 

 

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro. 
 

 
W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp tzw. „procedura 
odwrócona”. 

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S112-272039 opublikowane  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu   11.06.2020 r. 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Gmina Czernica; ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czernica.pl 

 

II. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 – zwanej dalej „ustawą Pzp”). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie 

planowanego deficytu Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” w wysokości 

18 000 000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwotach mniejszych niż określone  
w niniejszym zamówieniu oraz możliwość wcześniejszej spłaty kredytów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego 
tytułu. 

3. Środki zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w terminie wynikającym z oferty nie później niż do dnia 31 
grudnia 2020 r. Udostępnienie kredytu nastąpi poprzez jednorazową wypłatę kredytu lub w transzach, w zależności od 
potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów z tego tytułu. 

4. Spłata kredytu 

 Przewidywana spłata kredytu:  

1) rozpoczęcie w dniu 31.03.2021 r., 

2) zakończenie w dniu  31.08.2038 r. (18 lat). 

 

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia Zamawiający określił we wzorze umowy 
stanowiącej załącznik nr 4 w niniejszej SIWZ. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień: 

66.11.30.00-5- Usługi udzielania kredytu. 
 

V. Termin wykonania zamówienia 

 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.08.2038 r. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 5 ustawy Pzp. 
2) spełniają warunków udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów. 

1) Wykonawca, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej, w tym realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku – Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357) ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 
ustawy Prawo Bankowe – inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie 
ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej   

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 
 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

http://www.bip.czernica.pl/
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvgqydi
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3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określona w pkt 1, dokonana zostanie zgodnie  
z formą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w 
rozdziale VIII  niniejszej SIWZ. Z treści niniejszych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej 
wymienione warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega prawo weryfikacji tychże oświadczeń i 
dokumentów. 

 

VII. Podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania: 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę ( podstawa wykluczenia 

zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 814) 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze  zm.);  

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty Wykonawca dołącza: 
1) Zgodnie z art. 25a ustawy Pzp Zamawiający dokona wstępnego potwierdzenia czy Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę aktualnego 
na dzień składania ofert oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ) 
w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ –Zakres wypełnienia JEDZ. Zamawiający informuje, iż 
Wykonawca może wypełnić JEDZ poprzez serwis umożliwiający wypełnienie i ponowne wykorzystanie JEDZ 
(ang. ESPD -The European Single Procurement Document) (https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl) Od dnia 18 
kwietnia 2018 r. JEDZ może być składany wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym (szczegółowy opis –patrz Rozdział XIX). Stosownie do treści art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, 
aktualny na dzień składania ofert JEDZ powinien zostać dołączony do złożonej oferty. Oświadczenia podmiotów 
składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny 
mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z 
nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy 
Pzp. 
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, o którym mowa  
w ppkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. JEDZ musi 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. 
 
  
Instrukcja wypełnienia JEDZ dostępna jest na stronie: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf 

 
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

 
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14  
i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 
inny dokument potwierdzający, 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; 
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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; 

https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf


4) 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; 
5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności; 
6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na 
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; 
8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 
ustawy Pzp; 
9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.); 
10)  zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a także realizacji 
usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 
r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.). 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pk.2: 

1) pkt 2 ppkt 1 – 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) pkt 2 ppkt 2–4 – 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. 
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. a, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
5. 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 3, 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. Przepis 4 stosuje się odpowiednio. 
6. 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. 
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 2 ppkt 4, 
składa dokument, o którym mowa w pkt .3 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14  
i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Punkt 4 zdanie 
pierwsze stosuje się odpowiednio. 
8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób 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. 



„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dla Gminy Czernica  

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” 

 

 7 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 
i 3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3, które 
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są 
one aktualne. 
11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 
w pkt 2 ppkt 1–10.  
12. Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

IX. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
3. 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 składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

 

X. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązani są 
do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty – pełnomocnictwo. 
2. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: 
1) każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udowodnić, że nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp – składa dokumenty wymienione w dziale VII   
2) dokument wymieniony w dziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt a powinien zostać złożony przez wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy będą realizowali przedmiot zamówienia w zakresie objętym 
zezwoleniem. 
3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w dziale IX 
SIWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące 
każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany 
dokument dotyczy. 
4. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić 
oświadczenie JEDZ w zakresie wynikającym z załącznika nr 5 do SIWZ –w formie elektronicznej (patrz Rozdział XIX). 
 

 

XI. Czynności związane z przygotowaniem postępowania. 

Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia: 
– nie poinformował Wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, 
– nie przeprowadził dialogu technicznego. 
 
 

XII. Informacje dodatkowe. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy 
Pzp.  

XIII. Wymóg zatrudnienia osób na umowę o prace 

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy na okres realizacji zamówienia i przy realizacji przedmiotu zamówienia 
zatrudnienia osób na umowę o pracę. 



 

XIV. Wymagania dotyczące wadium. 

Wnoszenie wadium: 
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 

00/100). 
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 299 ze zm.). 

3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy 
Zamawiającego: Gmina Czernica – Urząd Gminy Czernica 

nr konta -  55 1560 0013 2000 6752 5000 0009  

W opisie przelewu należy wskazać nazwę i nr postępowania, dla którego wadium jest wnoszone: 
„Wpłata wadium – postępowanie przetargowe nr MTP.271.7.2020.EZ” 

4) Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złotych polskich. Dotyczy to wadium 
składanego w każdej z możliwych form. 

 
UWAGA Wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby postępowań wszczętych po 17 

października 2018 r. powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej. Wadium wnoszone 
w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej powinno zawierać następujące elementy: 

        -określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą; 
-określenie kwoty poręczenia lub gwarancji; 
-wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji; 
-wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji; 
-zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty 

pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta; 
-nieodwołalność poręczenia lub gwarancji. 

Uwaga: oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik (w sposób pozwalający na jego zwrot bez 
naruszenia jej integralności) obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku 
jako archiwum (ZIP). 

5) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu 
składania ofert. 

 
 

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 
 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie kryteria:  

Kryterium Waga * 

Cena oferty ( C ) 96% (96% = 96,00 pkt) 

Termin uruchomienia transzy lub całego kredytu od dnia przedłożenia 
dyspozycji wypłaty (T) 

4% (4% = 4,00 pkt) 

* wg zasady 1% = 1 pkt 

2. Liczba punktów (P), jaka zostanie przyznana ofercie, zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

sumy punktów uzyskanych w każdym kryterium oceny ofert. 

P=C+T 

gdzie: 
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P- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie łącznie za kryterium „Cena oferty” i „Termin uruchomienia transzy lub 

całego kredytu od dnia przedłożenia dyspozycji wypłaty”, 

C- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za kryterium „Cena oferty”, 

T- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie za kryterium „Termin uruchomienia transzy lub całego kredytu od dnia 

przedłożenia dyspozycji wypłaty”. 

3. Za najkorzystniejszą ofertę w danym zadaniu uznana zostanie oferta, która uzyskała największą ilość punktów (P).  

4. Zasady oceny kryterium:  

1) „Cena oferty” (C) – zostanie obliczona w następujący sposób: 

 

 

 

 

Cena" (C) – maksymalna ilość punków 96 gdzie: 

 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 

C min 

 

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci cena oferty "i" 

 
 

2) „Termin uruchomienia transzy lub całego kredytu od dnia przedłożenia dyspozycji wypłaty” (T) –zostanie 
obliczona w następujący sposób: 

  
1) za uruchomienie transzy lub całości kredytu w ciągu 6-7 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji wypłaty – 

Pi(T) = 0 pkt 

2) za uruchomienie transzy lub całości kredytu w ciągu 4-5 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji wypłaty – 

Pi(T) = 2 pkt 

3) za uruchomienie transzy lub całości kredytu w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji wypłaty – 

Pi(T) = 4 pkt 

- maksymalna ilość punktów 4: 
 
 

Pi(T) Termin uruchomienia transzy lub całego kredytu od dnia przedłożenia dyspozycji wypłaty 

 
 

W przypadku podania przez Wykonawcę terminu wykonania dłuższego niż terminy określone przez 
Zamawiającego jako maksymalny, lub niepodania w ogóle tego terminu oferta będzie podlegać odrzuceniu na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako taka, której treść nie odpowiada niniejszej treści SIWZ.  
 
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 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. 

6 Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ  i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 
oceny ofert. 
7 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 
ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną,  
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.  
 

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 
1.Oferty należy przesłać do dnia 15.07.2020 r. do godz. 10.00. 
2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2020 r., o godzinie11.30. 

Pi (C) = 
C min x 96 (pkt) 
C i 



3.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest 
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 
4.Otwarcie ofert nastąpi w Gminie Czernica: 

Referat Mienia i Transportu Publicznego 
ul. Szkolna 1, 55-002 Dobrzykowice 
II piętro          
           

5.Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert. 
 

XVII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, zgodnie z 

warunkami określonymi w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp. 
4. Przedłużenie terminu związania z 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. 

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Oferty opatrzone 
dopiskiem „wycofane” zostaną otwarte w pierwszej kolejności.  

 

XVIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami; 

1. Informacje ogólne: 
 
Uwaga! Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się i postępować zgodnie z Instrukcją Użytkownika MiniPortalu 

zamieszczoną na stronie: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf 

 
1.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej 

. 
1.2.Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Dorota Wnuk-Lipińska (merytorycznie) -  skarbnik@czernica.pl 
Beata Wachowska (merytorycznie) –  b.wachowska@czernica.pl  
Elżbieta Zembska (zamówienia publiczne) - zamowienia.publiczne@czernica.pl 
Faks:       -  nr 71 726 57 00 

            Adres kontaktowy:      - Gmina Czernica, Urząd Gminy Czernica,  
       ul. Kolejowa 3,  55-003 Czernica. 

1.3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania 
oferty oraz do formularza do komunikacji. 
1.4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 
1.5.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  
1.6.Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 
1.7.Identyfikator postępowania iklucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na 
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 
 2.Złożenie oferty: 
2.1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  
2.2.Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na 
miniPortalu.  
2.3.W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 
2.4.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych 
pdf, doc, docx, rtf, odt, xls lub xlsx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
2.5.Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx).  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:skarbnik@czernica.pl
mailto:b.wachowska@czernica.pl
mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
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2.6.Ofertę należy złożyć w oryginale. 
2.7.Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 
złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 
(ZIP).  
2.8.Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować  
do jednego pliku archiwum (ZIP). 
2.9.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na 
miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini portalu. 
2.10.Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 
oferty. 
2.11.Zamawiający informuje, że zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych pn. „Dopuszczalność „skanu oferty” 
w postępowaniu o zamówienie publiczne” zeskanowanie oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w 
postaci papierowej, tj. przekształcenia jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób 
dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy, oznacza wolę złożenia oferty. 
3.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 
3.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami  
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania  
tj. MTP.271.2.7.2020.EZ). 
3.2.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email 
zamowienia.publiczne@czernica.pl 
3.3.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez 
Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 
możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email  
tj. zamowienia.publiczne@czernica.pl 
3.4.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
3.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 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. 
3.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
3.7.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków. 
3.8.Treść zapytań, bez wskazania źródła zapytania, wraz z odpowiedziami zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego: http://bip.czernica.pl/pl , na której udostępniona jest SIWZ. 
3.9.W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania 
ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.  
3.10.Jeżeli zmiana, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy Pzp, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia 
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału  
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny 
na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym że w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni 
od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej –  
w trybie przetargu nieograniczonego. 
3.11.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego http://bip.czernica.pl/pl  
3.12.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 
Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza ją na stronie internetowej. 
3.13.W odniesieniu do Wykonawców, o których mowa w Rozdziale X SIWZ wszelka korespondencja prowadzona 
będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 
 

 

mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
http://bip.czernica.pl/pl
http://bip.czernica.pl/pl


XIX. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 
1.Oferta powinna być złożona zgodnie z wytycznymi zawartymi w rodz. XVIII pkt 2 SIWZ z zachowaniem formy 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresowana do jednego pliku archiwum (.zip). 
Skład oferty: 
1.1.Formularz oferty; 
1.2.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); 
1.3.Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np.: 
pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy); 
1.4.Dowód wniesienia wadium; 
1.5.Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). 
2.Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  
3.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Wykonawcę.  
4.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  
5.Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.  
6.Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.  
7.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć 
właściwe umocowanie prawne.  
8.Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania 
opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy. 9.Oferta powinna 
zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.  
10.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 
dane wymagane przez Zamawiającego. 
11.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, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 
stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
12.Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do 
jednego pliku archiwum (ZIP).  
13.Pliki powinny być odrębnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. 
 

 

XX. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 
 

1.  Ceną ofertową jest cena brutto danego zadania, składającego się na przedmiot zamówienia, podana  
w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ). Integralna część „Formularza Oferty stanowi 
Harmonogram spłat”. Cena ofert podana w „Formularzu Ofertowym” musi byś równa cenie wynikającej  
z Harmonogramu spłat dla danego zadania. 

2. Przez cenę oferty należy rozumieć koszt całkowity kredytu równego oprocentowaniu kredytu (wyliczonego w 
oparciu o stawkę WIBOR 1 M z dnia 31.05.2020r. powiększony o marżę Wykonawcy stałą w całym okresie 
kredytowym) powiększony o prowizję Wykonawcy. 

3. Kalkulując cenę oferty należy przyjąć następujące założenia: 
1) kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo w dniu 30.09.2020r, 
2) spłata kredytu następować będzie przez okres 18 lat w kolejnych ratach zgodnie z poniższym 
harmonogramem: 

 
 
 

Lp. Lata spłaty kredytu Kwota raty Termin spłaty raty  

1 2021 1 500 000 31 marca 

2 2022 1 500 000 31 marca 

3 2023 300 000 31 marca 

4 2024 100 000 31 marca 

5 2025 100 000 31 marca 

6 2026 300 000 31 marca 

7 2027 300 000 31 marca 

8 2028 300 000 31 marca 

9 2029 500 000 31 marca 

10 
2030 

800 000 31 marca 

11 700 000 31 sierpnia 

12 2031 800 000 31 marca 
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13 700 000 31 sierpnia 

14 
2032 

800 000 31 marca 

15 700 000 31 sierpnia 

16 
2033 

800 000 31 marca 

17 700 000 31 sierpnia 

18 
2034 

800 000 31 marca 

19 700 000 31 sierpnia 

20 
2035 

800 000 31 marca 

21 600 000 31 sierpnia 

22 
2036 

800 000 31 marca 

23 600 000 31 sierpnia 

24 
2037 

800 000 31 marca 

25 600 000 31 sierpnia 

26 
2038 

800 000 31 marca 

27 600 000 31 sierpnia 
 

3) odsetki należy wyliczyć na bazie rzeczywistej liczby dni w roku, tj. 365 lub 366 dni w roku przestępnym, 
przy czym miesiąc przyjmuje liczbę dni kalendarzowych przypadających w miesiącu, 
4) przy obliczaniu odsetek za miesiące, w których następuje spłata kredytu należy uwzględnić, iż za ostatni 
dzień w tym miesiącu odsetki są wyliczane od salda kredytu pomniejszonego o spłatę kredytu. 

4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 
5. Cena oferty powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz powinna obejmować łączną wycenę wszystkich 

elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej SIWZ, musi także uwzględniać wszelkie 
zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z niniejszej SIWZ,  
a w szczególności ze wzoru umowy, oraz musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i 

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

2)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,  

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności 
lub funkcjonalności,  

4)  unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa powyżej, na stronie internetowej : www.bip.czernica.pl. 
3.  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy  zobowiązany jest do:  

1) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje – złożenia 
ich pełnomocnictw;  

2) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (o ile 
dotyczy). 

4. Termin i miejsce podpisania umowy: 
1)  Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1. 
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania  
o udzielenie zamówienia. 
3) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 
żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXIII. Wzór umowy 

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4. 
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie  

w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp oraz określonych w niniejszej Umowie. 

http://www.bip.czernica.pl/


XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
 

XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1. W treści Formularza ofertowego –Załącznik nr 1, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO. 
2.Przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.,  
poz. 1000) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na zapis 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str.1), zwanym dalej: „RODO”, Zamawiający; Gmina 
Czernica informuje, iż: 
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica; 
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czernica jest Irmina Januś e-mail: iod@czernica.pl  
tel.: 603 402 385; 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej powyżej kwoty 221 000 € - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych, pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu  Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”; 
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 
- 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 prawa 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. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych 
obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: Zamawiający-względem 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to  
w szczególności: 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (art. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (art. dane osobowe zamieszczone  
w informacji z KRK), 

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego;Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w 
szczególności: 
osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (art. dane osobowe zamieszczone  
w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (art. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK);Podwykonawca/podmiot trzeci-względem osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.  
*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 Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

mailto:iod@czernica.pl
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XXVI. Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Zamawiającego:  

 
1. Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 

2020 rok. 

2. Uchwałą Nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Czernica. 

3. Uchwała nr XIII/141/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica 
na 2020 rok  

4. Uchwała nr XIII/142/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/107/2019 
Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica. 

5. Uchwała nr XIV/148/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Czernica na 2020 rok. 

6. Uchwała nr XV/149/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/107/2019 
Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica. 

7. Uchwała nr XV/159/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Czernica na 2020 rok. 

8. Uchwała nr XV/160/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/107/2019 
Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica. 

9. Uchwała nr XVI/170/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica 
na 2020 rok. 

10. Uchwała nr XVI/171/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/107/2019 
Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica. 

11. Uchwała nr V/96/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2019 
r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica projekcie uchwały budżetowej Gminy Czernica na 
2020 rok. 

12. Uchwała nr V/97/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2019 
r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Czernica przedstawionego w projekcie uchwały 
budżetowej na 2020 rok.  

13. Uchwała nr V/98/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2019 
r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica przedstawionym 
wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok. 

14. Uchwała nr V/3/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2020 
r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Czernica przedstawionego w uchwale Rady Gminy 
Czernica nr XII/106/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 rok  

15. Uchwała nr V/4/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2020 
r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Czernica z dnia 
18 grudnia 2019 r. nr XII/107/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2020-2038 
oraz nr XII/106/2019 w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 rok  

16. Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-B, Rb-Z za okres do 31.03.2020 r. 
są do pobrania ze strony http://bip.czernica.pl/pl w zakładkach: 

 Prawo miejscowe  Uchwały Rady Gminy Czernica  Uchwały Rady Gminy Czernica kadencja 2018-2023 

 Finanse  Uchwały RIO 

 Finanse  Sprawozdania 

XXVII. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty, 
2. Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokumentu Zamówienia, 
3. Załącznik nr 3 – Informacja Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej,  
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy, 
5. Załącznik nr 5 – Zakres wypełnienia JEDZ, 
6. Załącznik nr 6 – Klucz publiczny* 

 
 
 
* Nie należy otwierać klucza publicznego w programach typu Word, PDF lub PowerPoint. Klucz automatycznie zapisze się  
w odpowiednim formacie.   

 

  

Więcej informacji pod linkiem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaObslugi.aspx 
 
Instrukcja dotycząca mini Portalu: 
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal 
 
Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się w Załączniku do SIWZ oraz na stronie 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf 

http://bip.czernica.pl/pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaObslugi.aspx
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

