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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
 
Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.). 
 
1. Nazwa i adres zamawiającego. 

Zamawiający: Gmina Lelów ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, tel. +48/34 355-01-21, 
faks +48/34 355-00-49, e-mail: a.milek@lelow.pl adres strony internetowej: 
www.biplelow.pl 

 
2. Tryb udzielania zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
3.1. Tytuł przedsięwzięcia: 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.223.820,00 PLN 
(słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tys. osiemset dwadzieścia zł), 
przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i 
kredytów. 

3.2. Kod CPV: 

66113000-5 – Usługi udzielania kredytu. 

3.3. Przedmiot zamówienia 

a) Kwota kredytu: 1.223.820,00 PLN 
b) Termin uruchomienia transzy kredytu musi nastąpić nie później niż w ciągu 6 dni 

roboczych następujących po dniu, w którym zostanie złożona przez Zamawiającego 
pisemna dyspozycja wypłaty. Zamawiający informuje, iż w niniejszym 
postępowaniu termin uruchomienia transzy kredytu jest jednocześnie 
kryterium oceny ofert, które rozpatrywane będzie na podstawie informacji 
zawartej w formularzu oferty, dotyczącej zaoferowanego przez wykonawcę 
terminu uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia przez Zamawiającego 
dyspozycji wypłaty (patrz pkt. 15 SIWZ). 

c) Kwota kredytu będzie postawiona do dyspozycji zamawiającego do 31 grudnia 
2020 r. 

d) Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż 
kwota 1.223.820,00 zł oraz do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego 
tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.). 

e) Forma zabezpieczenia – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Nie przewiduje się 
podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji u notariusza. Skarbnik złoży 
kontrasygnatę na wekslu, deklaracji i oświadczeniu o poddaniu się egzekucji.   

f) Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2030 r. lub do 
dnia uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy. 

g) Okres karencji w spłacie kapitału do dnia 31 sierpnia 2021 r. Okresu karencji w 
spłacie odsetek nie przewiduje się. 

h) Raty kapitałowe kredytu płatne miesięcznie, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, 
począwszy od września 2021 roku. Liczba rat: 108, w tym;  
- 16 rat po 1.000,00 zł każda (z kwoty kapitału) tj. w okresie od września 2021 
roku do grudnia 2022 roku,  
- 36 rat po 10.000,00 zł każda (z kwoty kapitału) tj. w okresie od stycznia 2023 
roku do grudnia 2025 roku, 
- 48 rat po 15.000,00 zł każda (z kwoty kapitału) tj. w okresie od stycznia 2026 
roku do grudnia 2029 roku, 
- 7 rat po 16.000,00 zł każda (z kwoty kapitału) tj. w okresie od stycznia 2030 
roku do lipca 2030 roku, 
- 1 rata (ostatnia) w wysokości 15.820,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w sierpniu 2030 
roku. 

i) Spłaty odsetek dokonywane miesięcznie po dniu uruchomienia kredytu, w terminie 
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do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przez 
Bank. 

j) Oprocentowanie kredytu będzie ulegało zmianie na podstawie stawki WIBOR. 
k) Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:   

- do oferty – według stawki WIBOR 1M na dzień ogłoszenia zamówienia tj. dzień 
11 sierpnia 2020 r.  
Do obliczenia oferty należy przyjąć jako datę wypłaty całości kredytu dzień 21 
września 2020 r.  
- do umowy - oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki 
WIBOR 1M z oferty plus marża Wykonawcy. Przy naliczaniu odsetek za każdy 
kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia 
miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o marżę 
Wykonawcy. Zmiana oprocentowania może następować tylko w wyniku zmiany 
stawki WIBOR, z wyłączeniem pierwszego miesiąca (obowiązuje WIBOR z oferty). 

l) Kredyt nie może być obciążony prowizją z tytułu udzielenia kredytu, z tytułu jego 
wcześniejszej spłaty, z tytułu postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego 
oraz opłatami dodatkowymi z tytułu aneksów do umowy, z tytułu wydawania 
Zamawiającemu zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych przez 
kredytodawcę w związku z zawartą umowa kredytową. 

m) Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz 
rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz rzeczywistą kwotę uruchomionego kredytu. 

n) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych spłat całości lub części 
kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu. 

o) Rzeczywisty termin naliczania odsetek będzie zależny od dnia uruchomienia 
kredytu dla Zamawiającego.  

p) Marża banku pozostaje jako stała wartość w okresie spłaty kredytu 

3.4. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: 14. Zgodnie z art. 29 ust. 3a 
ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują 
czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

4. Termin wykonania zamówienia: 
4.1. Termin uruchomienia kredytu: nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy. 
4.2. Czas obowiązywania umowy: 

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2030 r. lub do dnia uregulowania 
wszystkich zobowiązań wynikających z umowy. 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
5.1. nie podlegają wykluczeniu;  
5.2. spełniają następujące warunki dotyczące udziału w postępowaniu: 

5.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej: 

5.2.1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy będący bankiem 
lub bankiem spółdzielczym w myśl art. 2 lub 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku Prawo bankowe. Ocena spełniania warunków udziału w 
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia. 

5.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

5.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

5.3. 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. 

5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w pkt 5.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
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zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.4 
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
5.5.1 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

5.5.2 zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy; 

5.5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeślipodmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5.5.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie 
zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

5.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

5.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w pkt 5.2.3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub 
wszyscy wykonawcy łącznie. 

 
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo. Etap I 

Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie 
informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu 
wykluczeniu z postępowania” zwanego dalej Oświadczeniem. Załączniki nr 2 i 3 do 
SIWZ. 

6.2. Etap II Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie 
dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie 
podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczania.  

6.3. Jeżeli wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6.4. Zastosowanie procedury, o której mowa w Art. 24aa Ust. 1 Ustawy Pzp. 

Zamawiający zastosuje procedurę, której mowa w art.24aa ust.1 ustawy pzp. 
Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej 
oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń 
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wykonawców, składanych w szczególności w formie jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia. W pierwszej kolejności dokonuje on oceny ofert pod kątem przesłanek 
odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w 
SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), 
dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie 
żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp. W przypadku 
procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (tzw. „procedura odwrócona”), 
stosownie do treści art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca dołącza do oferty oświadczenie 
aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje 
zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku prowadzenia 
postępowania w „procedurze odwróconej” obowiązują takie same zasady jak w każdym 
postępowaniu, jeśli chodzi o załączenie wskazanych oświadczeń do oferty, tj. oświadczenia 
są składane wraz z ofertą, choć w tej szczególnej procedurze podlegają ocenie dopiero na 
zakończenie oceny ofert i to wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji 
rankingowej). 

 
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
7.1 Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa a pkt 5.2; lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
7.2 Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 Wykonawcę: 
Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych przesłanek wykluczenia. 
7.3 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  
7.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 

udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.  
7.5 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-

20 lub ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu.  

7.6 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt.7.5. 

7.7 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu 
wykluczeniu z postępowania oraz dokumenty składane na wezwanie 
Zamawiającego. 

8.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z 
postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
(Załącznik nr 2 i załącznik nr 3). 
8.1.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób 

fizycznych nie będących pracownikami wykonawcy, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji: składa także odrębne Oświadczenia dla każdego z tych podmiotów. 
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8.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w 
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji. 

8.1.3 Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na 
zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić 
odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców. 

8.1.4 Dokumenty wskazane w pkt 8.1.1, 8.1.2, i 8.1.3 muszą potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria 
selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 

8.2 W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z 
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP 
Załącznik nr 4. 

8.3 Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia - dokumenty 
składane na wezwanie Zamawiającego. 

8.3.1 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu; 

8.3.2 zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, 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; 

8.3.3 zaświadczenie 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;  

8.3.4 Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności 
bankowej, o którym mowa w art. 30a lub art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128), a w przypadku o którym mowa 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. 

8.3.5 Projekt umowy kredytowej wraz z informacją o wysokości 
prognozowanych odsetek od kredytu z rozbiciem na poszczególne lata 
kredytowania 

8.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.1-8.3.4 
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składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

8.4.1 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, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.  

8.4.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.5 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 
8.4 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. Terminy określone w pkt 8.4 stosuje się.  

8.6 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 8.1 SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.7 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

8.9 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 
oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 należy złożyć w formie 
oryginału. 

8.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na 
język polski. 

8.11 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w pkt 8.3 SIWZ 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. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są 
sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich 
tłumaczenia na język polski. 

8.12 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z 
oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być 
opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca 
polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
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osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub 
sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

8.13 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką 
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

8.14 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach 
tych muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 8.8, 
8.12 i 8.13 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów 
wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę 
dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z 
informacją o liczbie poświadczanych stron. 

8.15 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 8.12 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 
9.1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca 
nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji 
porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu lub pisemnie. Zamawiający żąda 
każdorazowo potwierdzenia otrzymania, dokumentów lub informacji, pocztą 
elektroniczną, faksem lub pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania 
Zamawiającego do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu lub 
informacji. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym Wykonawca 
otrzymał informację za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub pisemnie. Adresy poczty 
elektronicznej zamawiającego zostały podane w punkcie nr 1 i 9 niniejszej specyfikacji. 

9.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, 
zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres 
email, lub numer faksu podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

9.3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 
Artur Miłek, tel.: +48/34 355-01-21 wew. 122 e-mail: a.milek@lelow.pl w godz. 7.30 - 
15.00 - w zakresie procedury przetargowej. 
Edyta Dziura, tel.: +48/34 355-01-21 wew. 133 e-mail: e.dziura@lelow.pl w godz. 7.30 - 
15.00 - w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 
 
10. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

11. Termin związania ofertą wynosi: 

30 dni 

 
12. Opis sposobu przygotowania ofert: 
12.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 
12.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
12.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
12.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
12.5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 
12.6. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 
12.7. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą 

być parafowane przez wykonawcę. 
12.8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 

wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

12.9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi 
zostać dołączone do oferty.  

mailto:a.milek@lelow.pl
mailto:e.dziura@lelow.pl
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12.10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski 
musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
12.12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
12.13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. 
12.14. 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 przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania 
ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w 
szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w 
art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa 
stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 
inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i 
oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
12.15. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 
1 do SIWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 
2 i 3 do SIWZ, 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 SIWZ – jeżeli 
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

12.16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 
upływem terminu otwarcia ofert. 

12.17. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 
a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy, 

Gmina Lelów 
ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 
 oferta na {NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA}:,,Udzielenie i obsługa kredytu 
długoterminowego złotowego w wysokości 1.223.820,00 PLN (słownie: jeden milion 
dwieście dwadzieścia trzy tys. osiemset dwadzieścia zł), przeznaczonego na spłatę 
zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów ”. 

 NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM {DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT}: 26.08.2020 r. 
godz. 12:30 

 
12.18. Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 

treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.W przypadku 
braku w/w. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące 
wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej 
nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

12.19. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
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Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w 

Sekretariacie Urzędu Gminy Lelów (piętro) w terminie do dnia 26.08.2020 r. do godziny 
12.00 

 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 26.08.2020 r.,                          
o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18. 

 
14. Opis sposobu obliczania ceny. 

14.1. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny. 
Cenę oferty należy podać w PLN, kwotowo i słownie z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.  

14.2. Cenę oferty dla kredytu w PLN należy rozumieć jako sumę następujących 
składników: oprocentowanie kredytu na podstawie WIBOR 1M plus marżę 
Wykonawcy  

14.3. Do obliczenia ceny udzielonego kredytu należy przyjąć rok równy 365 dni 
oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 

14.4. Stała marża służąca do obliczenia wartości oferty musi być wyszczególniona 
w ofercie i zostanie przeniesiona do treści umowy jako niezmienna w okresie 
kredytowania. 

 
15. Opis kryteriów i sposób oceny ofert: 

15.1. Cena ryczałtowa – któremu to kryterium Zamawiający przypisuje wagę o wartości 
punktowej wyrażonej w % - 60 (60%) 

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe 
proporcjonalnie mniej, według formuły: 

 
Cn/Cb x 100 x 60% = PC  

 
gdzie: 

Pc  – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę; 
Cn – najniższa cena spośród ofert badanych; 
Cb – cena oferty rozpatrywanej; 
100 – punktowe znaczenie kryterium ceny; 
60% – procentowe znaczenie kryterium ceny. 

 
15.2. Termin uruchomienia transz kredytu – któremu to kryterium Zamawiający 

przypisuje wagę o wartości punktowej wyrażonej w pkt. - 40 (słownie czterdzieści) 
Sposób obliczania punktów dla kryterium w/w: 
TK – Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie 
danego kryterium, przyjmuje się TK=40. Otrzyma ją wykonawca oferujący najkrótszy 
termin uruchomienia transz kredytu. 

Ilość punktów przyznana będzie odpowiednio dla terminu uruchomienia transz kredytu 
wskazanego w druku oferty wg przyjętej punktacji:  
Dla terminu uruchomienia transz kredytu w ciągu 6 dni roboczych odpowiednio 0 pkt. 
Dla terminu uruchomienia transz kredytu w ciągu 5 dni roboczych odpowiednio 10 pkt. 
Dla terminu uruchomienia transz kredytu w ciągu 4 dni roboczych odpowiednio 20 pkt.  
Dla terminu uruchomienia transz kredytu w ciągu 3 dni roboczych odpowiednio 30 pkt. 
Dla terminu uruchomienia transz kredytu w ciągu 1-2 dni roboczych odpowiednio 40 pkt. 
 

gdzie: 
TK  – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za najkrótszy termin uruchomienia 
transz kredytu; 

15.3. Obliczenia prowadzone będą do dwóch miejsc po przecinku; 
15.4. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są 

punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór: 
P = PC+TK 
gdzie: 

P – łączna wartość punktowa oferty. 
 
15.5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów 



 

Strona 10 z 12 

PIR.271.1.2020 
 

będącą sumą punktów uzyskanych z powyższych kryteriów tj. PC+TK. Maksymalna 
ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. 

15.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. 
przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 
15.5. 

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

 
16. Formalności związane z zawarciem umowy, oraz istotne dla Zamawiającego 

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zatwierdzonej umowy. 
16.1. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy PZP. 
16.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być 

tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
16.3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części 

wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. 
16.4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części 
umowy. 

16.5. Treść umowy o kredyt przygotuje bank, którego oferta została wybrana. 
Podstawą do sporządzenia ostatecznej umowy będzie Projekt umowy wraz z 
harmonogramem płatności kredytu zawierający warunki ogólne i szczegółowe dotyczące 
udzielenia kredytu długoterminowego. 

16.6. Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących 
warunków: Zastrzega się możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez 
dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu 
odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. Kredyt nie 
może być obciążony prowizją z tytułu udzielenia kredytu oraz opłatami dodatkowymi    
z tytułu aneksów do umowy, z tytułu wydawania Zamawiającemu zaświadczeń i innych 
dokumentów wydawanych przez kredytodawcę w związku z zawartą umowa kredytową. 

16.7. Zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z 
deklaracją wekslową. 

16.8. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty – dopuszczalne w formie aneksu i dotyczące zmiany 
harmonogramu spłaty kredytu, tj. terminu i kwoty spłaty poszczególnych rat.   

 
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od 
wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 
18. Podwykonastwo. 
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza udziału 
podwykonawców. 
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
19.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy. 

19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  

20. Informacje uzupełniające. 
20.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
20.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
20.3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
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20.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
20.5. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się 

w punkcie 1 niniejszej specyfikacji. 
20.6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się 

będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
20.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
20.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
20.9. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 

związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

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

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Wójt Gminy Lelów,  
ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, tel. 34 355 01 21, fax 34 355 00 49;  

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lelów jest Pani mgr 
Katarzyna Macherzyńska, kontakt: kmacherzynska.ido@gmail.com; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 
1.223.820,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tys. osiemset 
dwadzieścia zł), przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów” nr sprawy: PIR.271.1.2020, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego;  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 
96 ust. 3 ustawy PZP;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 

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

8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do 
sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO 
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO 
prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych 
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO 
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. ** Wyjaśnienie: 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. 
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Załączniki do specyfikacji:  

1. zał. nr 1 - druk „Oferta” – do wypełnienia przez wykonawców; 
2. zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału  

w postępowaniu; 
3. zał. nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 
4. zał. nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej; 
5. zał. nr 5 - Dokumenty przedstawiające sytuację finansową; 

 

Lelów, dnia 11.08.2020 r.                                                           ZATWIERDZAM 

                                                                                           Z up.Wójta Gminy Lelów 

                                                                                                Henryk Nowak 

 
 


