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Rozdział I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Gmina Gródek nad Dunajcem  
Gródek nad Dunajcem 54 
33-318 Gródek nad Dunajcem 
tel/fax: 18 440 10 35, 18 441 62 87 
strona internetowa: http://gminagrodek.pl  
 e-mail: gmina@gminagrodek.pl  
NIP: 734-348-28-12 
 

Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia. 

Dokumenty zamówienia oraz zmiany i wyjaśnienia SWZ będą udostępnianie na stronie internetowej 
Zamawiającego http://gminagrodek.pl, w zakładce PRZETARGI. 
 

Rozdział III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest trybie podstawowym,  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej 
dalej PZP.  
 

Rozdział IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji.  
 

Rozdział V. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.  Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego.  
2.  Przedmiotem zamówienia jest: 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 1.410.000,00 PLN 
(słownie: jeden milion czterysta dziesięć tysięcy PLN) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu gminy. 

3.  Spłata kredytu następować będzie w następujących terminach i kwotach: 

Lp. Data Kwota raty kapitałowej 

1 30.06.2027 50 000,00 zł 

2 30.06.2028 100 000,00 zł 

3 30.06.2029 200 000,00 zł 

4 30.06.2030 200 000,00 zł 

5 30.06.2031 400 000,00 zł 

6 30.06.2032 460 000,00 zł 

4.  Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. 
Kontrasygnatą skarbnika zostanie opatrzona tylko deklaracja wekslowa. 

5.  Do obliczenia ceny kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 18 listopada 2021. tj. 1,66% 
oraz marżę banku Wykonawcy. Marża banku Wykonawcy będzie stała przez okres kredytowania. 

6.  Dla prawidłowego porównania  i obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć, że dniem uruchomienia 
kredytu jest 10.12.2021r.  i 365 dni w każdym roku. 

7.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący zał. nr 4 do SWZ. 
8.  Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66113000-5 ( 3 ) Usługi udzielania kredytu. 
9.  Dodatkowe informacje dotyczące zamawiającego: 

9.1. Gmina (Zamawiający) realizuje wszystkie zobowiązania terminowo.  
9.2. Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach i nie były prowadzone za pośrednictwem 

komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków. 
9.3. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tyt. leasingu, obligacji, wykupu wierzytelności, 

forfaitingu, faktoringu, leasingu. 

http://gminagrodek.pl/
mailto:gmina@gminagrodek.pl
http://gminagrodek.pl/
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9.4. W Gminie nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

9.5. Na rachunkach bankowych Gminy – Zamawiającego nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 
9.6. Gmina nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach, raty kredytów  i pożyczek 

oraz odsetki reguluje terminowo zgodnie z umowami. 
9.7. Gmina Gródek nad Dunajcem nie udzieli pełnomocnictwa do rachunku bankowego na okres 

kredytowania. 
9.8. Gmina Gródek nad Dunajcem nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.  
9.9. Gmina Gródek nad Dunajcem - Zamawiający posiada pozytywną opinię RIO o możliwości 

spłaty kredytu oraz sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy 
Gródek nad Dunajcem na 2021 rok.  

 

Rozdział VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia - do 30.06.2032r.  

 

Rozdział VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1.  Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do specyfikacji.  

2.  Zakres zmian postanowień zawartej umowy:  
2.1. Wzór umowy szczegółowo przewiduje i określa warunki    zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru 
Wykonawcy. 
 

Rozdział VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (przy użyciu których 
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o 
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 
korespondencji elektroniczne). 

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.  

2.  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 lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

3.  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 systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).   

4.  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

5.  Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.   

6.  Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej 
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w 
miniPortalu  klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 
Postępowania.  

7.  Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania 
ofert): 
7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie 
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: 
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).   

7.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email: przetargi@gminagrodek.pl  

7.3. Dokumenty elektroniczne,  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem „Formularza 
do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7.2 
adres email.  

7.4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w  rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).  

 

Rozdział IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
Z WYKONAWCAMI.  

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
Skarbnik Gminy - Bożena Szczygieł, pokój 15, telefon: /018/ 440-10-35 w.15 

 

Rozdział X. WYJAŚNIENIA I ZMIANY SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia.  
2.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

3.  Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

4.  W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 
ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania ofert. 

5.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 2. 

6.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.  

7.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji   warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 

Rozdział XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1.  Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 21 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert tj. do dnia 22 grudnia 2021 roku.  
2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3.  Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

 

mailto:przetargi@gminagrodek.pl
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Rozdział XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1.  Ofertę stanowi formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SWZ). 
2.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3.  Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia.  
4.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 
5.  Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 
ust. 4 PZP oraz pełnomocnictwo muszą być złożone w oryginale i sporządzone pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w 
szczególności: .pdf, doc, .docx, .xps, .odt, .rtf.  

6.  Do  przygotowania  oferty  zaleca  się  wykorzystanie  Formularza  Oferty,  którego wzór stanowi 
Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 
Formularzu Ofertowym.   

7.  Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Wykonawcy. W 
przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do reprezentowania wykonawcy. 
Pełnomocnictwo musi zostać udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy. 

8.  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w formularzu 
ofertowym należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ze 
wskazaniem Pełnomocnika do ich reprezentowania i załączeniem pełnomocnictwa 
(spełniającego wymagania określonego w ust. 7 i 9).  

9.  Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo 
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 
upełnomocnionego. 

10.  Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku 
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

11.  W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu:  
11.1. formularz Oferty - wg załącznika nr 1 do SWZ,  
11.2. jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile oferta zostanie złożona przez 

pełnomocnika,  
11.3. jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
11.4. oświadczenie określone w art. 125 ust. 1  PZP o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu - wg załącznik nr 2 do SWZ,  
11.5. jeżeli dotyczy - oświadczenie określone w art. 117 ust. 4 wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące usług Wykonywanych przez 
poszczególnych wykonawców - wg załącznika nr 3 do SWZ (dotyczy przypadku, o którym 

mowa w art. 117 ust. 3 ustawy PZP - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

https://sip.lex.pl/#/act/17881512/2293248/krajowe-ramy-interoperacyjnosci-minimalnych-wymagan-dla-rejestrow-publicznych-i-wymiany...?cm=URELATIONS (dostęp: 2021-01-23 20:23)
https://sip.lex.pl/#/act/17881512/2293248/krajowe-ramy-interoperacyjnosci-minimalnych-wymagan-dla-rejestrow-publicznych-i-wymiany...?cm=URELATIONS (dostęp: 2021-01-23 20:23)
https://sip.lex.pl/#/act/17881512/2293248/krajowe-ramy-interoperacyjnosci-minimalnych-wymagan-dla-rejestrow-publicznych-i-wymiany...?cm=URELATIONS (dostęp: 2021-01-23 20:23)
https://sip.lex.pl/#/act/17881512/2293248/krajowe-ramy-interoperacyjnosci-minimalnych-wymagan-dla-rejestrow-publicznych-i-wymiany...?cm=URELATIONS (dostęp: 2021-01-23 20:23)
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dołączą do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy), 

12.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa pkt 11.4, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

13.  W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe 
skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w 
postępowaniu. 

14.  Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców  na 
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 
związana z postępowaniem.  

15.  Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 11, a następnie je zaszyfrować 
wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  

16.  Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl   

17.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty. 
18.  Tajemnica przedsiębiorstwa: 

18.1. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 
zaszyfrować.    

18.2. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa poprzez złożenie stosownym informacji, wyjaśnień i/lub dokumentów. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.  

19.  WYCOFANIE OFERTY 

19.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za  
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na  ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 
oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu  

19.2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej 
oferty. 

 
Rozdział XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 1 grudnia 2021 r., godz. 13:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 1 grudnia 2021 r. 
o godz. 14:00 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania.   

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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5.1.  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

5.2.  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

Rozdział XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

Rozdział XV. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW. 
1.  Zgodnie z art. 57 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1.1. nie podlegają wykluczeniu,  
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 3 niniejszego rozdziału. 

2.  Podstawy wykluczenia: 
2.1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się wykonawcę 

2.1.1. W stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych w 
art. 108  ust. 1 PZP,  

2.2. Wykluczenie wykonawcy w okolicznościach wskazanych w pkt 2.1 następuje: 
2.2.1. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 PZP, na okres 5 

lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z 
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia; 

2.2.2. w przypadkach, o których mowa w: 
a. art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 

została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h PZP, 
b. art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP 

- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został 
określony inny okres wykluczenia; 

2.2.3. w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, na okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

2.2.4. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP na okres 3 lat od 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

2.2.5. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą 
wykluczenia. 

2.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 PZP może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, w szczególności udowodnić, że: 
2.3.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

2.3.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 
szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 
organami ścigania, lub zamawiającym; 

2.3.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 

a. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b. zreorganizował personel, 
c. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
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d. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

2.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
pkt 2.3. 

2.5. W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, przed wykluczeniem 
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji (zgodnie z art. 85 ust. 
2 ustawy PZP).  

2.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

2.7. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z 
postępowania.  

3.  Warunki udziału w postępowaniu:  
Zgodnie z art. 57 pkt 2 oraz art. 112 ust. 2 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego:  

3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 

3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów;  
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada zezwolenie na 
prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizację usług objętych 
przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. 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. 

3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 

3.4. zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny, 

4.  Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne). 
4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy.  

4.4. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie 
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego 
umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej.  

4.5. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako 
pełnomocnik.   

4.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
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4.6.1. żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o 
których mowa ust. 2 niniejszego rozdziału.  

4.6.2. warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 3 niniejszego rozdziału winien 
spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy 
występujący wspólnie. 

4.7. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP, jest spełniony, jeżeli co najmniej 
jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i 
zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.  

4.8. W przypadku, o którym mowa w pkt 4.7, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie zgodnie z  art. 117 ust 4 ustawy PZP, z którego 
będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 3 do SWZ.  

5.  Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 2 oraz spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału Wykonawcy 
składają oświadczania i dokumenty określone rozdziale XVI, w sposób i w trybie tam określonym.  
 

Rozdział XVI. OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP ORAZ WYKAZ 
PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH. 

1.  Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego. 

2.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu sporządzonym zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

3.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, potwierdzające brak podstaw wykluczenia, spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo 
zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

4.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą 
oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XV ust. 4 pkt 4.8 w sytuacji opisanej w pkt 4.7  tego 
rozdziału.  

6.  Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

7.  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA STANOWIĄCE PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: 

7.1. W celu  potwierdzenia spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca na wezwania zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące 
dokumenty i oświadczenia w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej: 

a. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji 
usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. 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.  

8.  Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP oraz 
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9.  W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 
117 ust. 4 PZP lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej 
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i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. 

10.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w ust. 9, dokonuje w przypadku: 

a. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 
lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 
każdego z nich dotyczą; 

b. pełnomocnictwa - mocodawca. 
11.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 9, może dokonać również notariusz. 
12.  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia” na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach 
wymaganych  w specyfikacji.  

13.  Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych 
środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu (w 
tym pełnomocnictw) lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa 
wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, 
uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

Rozdział XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  
1.  Cenę udzielenia kredytu należy obliczyć według indywidualnej wyceny Wykonawcy.  
2.  W ofercie należy podać cenę (całkowity koszt udzielenia i obsługi kredytu): oprocentowanie 

kredytu według stawki WIBOR 3M z dnia 18.11.2021 r. tj. 1,66% oraz marżę banku. Marża banku 
będzie stała przez okres kredytowania.   

3.  Dla prawidłowego porównania i obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć, że dniem uruchomienia 
kredytu jest 10.12.2021 r. i 365 dni w każdym roku. 
Podana w formularzu oferty cena służyć będzie ocenie i porównaniu złożonych ofert.             

 

Rozdział XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1.  Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryterium:  (Kc) Cena - waga 100%  
2.  Sposób wyliczenia punktów oferty: cena wg zasady im mniej tym lepiej.  
3.  Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena” (PKc) zostanie 

obliczona wg następującej formuły:  
PKc = Cn / Cb x 100  
gdzie:  
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”,  
Cn - cena najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych),  
Cb - cena oferty badanej.  

4.  Za  ofertę  najkorzystniejszą  dla  poszczególnych  części  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyska 
najwyższą  ilość  punktów  spośród  złożonych  i  nieodrzuconych  ofert  obliczonych  zgodnie  z 
formułą określoną w ust. 3.   

5.  Jeżeli  nie  można  wybrać  najkorzystniejszej  oferty  z  uwagi  na  to,  że  dwie  lub  więcej  ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową 
cenę. Jeśli wykonawca wezwany do złożenia dodatkowej oferty uchybi temu terminowi, przy 
ponownej  ocenie  będzie  brana  pod  uwagę  cena  pierwotnie  zaoferowana  przez  tego 
wykonawcę.  

6.  Jeśli oferty dodatkowe złożone na wezwanie zamawiającego będą zawierać taką samą cenę, 
zamawiający unieważni niniejsze postępowanie (art. 255 pkt 4 PZP).  
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7.  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.   

8.  Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona:   
8.1. oczywiste omyłki pisarskie (za oczywistą omyłkę pisarską zamawiający uznaje omyłkę nie 

budzącą  wątpliwości,  bezsporną  powstałą  w  sposób  niezamierzony,  przypadkowo, 
nieświadomie (automatycznie), a nadto taką że każdy nie znający sprawy równie łatwo 
zauważy ją i równie łatwo wskaże ten sam sposób jej poprawienia),    

8.2. oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych 
dokonanych poprawek (za oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny uważa się błąd  
popełniony  przez  wykonawcę  przy  obliczaniu  ceny,  który  polega  na  uzyskaniu 
nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego),  

8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.   

 

Rozdział XIX. 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: 
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

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

1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2.  Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1.1. na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  
3.  Umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, 

Zamawiający zawrze  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

4.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
wskazanych powyżej terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko 
jedną ofertę.  

5.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: 
5.1. przekazania Zamawiającemu kopii umowy konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie 

realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
6.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i 
oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.  

7.  O terminie i miejscu (siedziba Zamawiającego) podpisania umowy Zamawiający poinformuje 
wybranego Wykonawcę.  

8.  Jeżeli   zostanie   wybrana   oferta   wykonawców   ubiegających   się   wspólnie   o   udzielenie 
zamówienia,   wykonawcy   zobowiązani   są   dostarczyć   zamawiającemu   w   terminie   przez 
niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę.  

 

Rozdział XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział XXI. PODWYKONAWSTWO  
1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2.  Zamawiający nie zastrzega w trybie art. 121 ustawy PZP obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia.  
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3.  Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podał nazwy ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani.  
 

Rozdział XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1.  Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.  

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do 
wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

4.  Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego 
wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy PZP. 

 

Rozdział XXIII. POZOSTAŁE INFORMACJE. 
1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

ustawy PZP.  
3.  Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
4.  Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
5.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
6.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
7.  Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych 

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.  
8.  Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.  
9.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.  
10.  Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z 
późn. zm.).  
10.1. Wymagania powyższe dotyczy pracowników bezpośrednio obsługujących wykonywanie 

usługi.  
10.2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy PZP oraz sankcje z tytułu 
niespełnienia tych wymagań:   

a. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 
dni od  daty otrzymania wezwania:  

− oświadczenie zatrudnionego pracownika,  

− oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę,  

− poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika,  

− inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę  i zakres obowiązków pracownika.   
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10.3. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których 
mowa  w pkt 10.1., poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia np. poprzez 
zwrócenie się do  Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia 
pracowników realizujących przedmiot zamówienia. Wykonawca zapewnia 
Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących 
przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych  podwykonawców zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.  

10.4. Niespełnianie wymogów, o których mowa w pkt 10.1 i 10.2, może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

10.5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i informacji, o którym 
mowa powyżej będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych zgodnie z projektem 
umowy.  

 

Rozdział XXIV. INFORMACJE dot. RODO 
1.  Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 
postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1, w 
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 
których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. 
Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy 
i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: 
art. 13 ust. 4). 

2.  Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 
5 RODO. 

3.  W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 
Wykonawcy w postępowaniu. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o 
wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 
Powyższe oświadczenie zawarto w treści formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ.  

4.  Jednocześnie 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”, Zamawiający informuje Wykonawców będących osobami 
fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, a 
także pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (np. w zakresie danych 
osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie) i członków organów zarządzających 
wykonawców, będących osobami fizycznymi, że: 
4.1. administratorem danych osobowych w/w osób jest Gmina Gródek nad Dunajcem, reprezentowana 

przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem; 
4.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gródek nad Dunajcem jest Pan Robert 

Koterla, kontakt: rkoterla@gminagrodek.pl*; 
4.3. dane osobowe w/w osób przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie 
kredytu długoterminowego”, nr postępowania: IZP.271.20.2021. 

4.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy PZP”;   

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

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

mailto:rkoterla@gminagrodek.pl*
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4.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 358 ust. 1 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; 

4.6. 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;   

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

4.8. w/w osoby posiadają: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych 2; 

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 RODO3;   

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 

4.9. nie przysługuje w/w osobom: 
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 ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Rozdział XXV. ZAŁĄCZNIKI  
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

1.  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  
2.  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia z art. 125 ust. 1 PZP  
3.  Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia z art. 117 ust. 4 PZP  
4.  Załącznik nr 4 – Wzór umowy  
5.  Załącznik nr 5 – Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 
6.  Załącznik nr 6 – Zestawienie przepływów finansowych Gminy Gródek n. Dunajcem w okresie 2020 - 

2034 
7.  Informacja dotycząca aktualnej struktury długu Gminy Gródek nad Dunajcem 
8.  Pozostałe załączniki (sprawozdania finansowe) 

8.1. Sprawozdanie Rb-NDS za 2020 r. 
8.2. Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2021 r. 
8.3. Sprawozdanie Rb-Z za 2020 r.  
8.4. Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2021 r. 
8.5. Sprawozdanie Rb-N za 2020 r. 
8.6. Sprawozdanie RB-N  za III kwartał 2021 r. 
8.7. Sprawozdanie Rb-27S za 2020 r. 
8.8. Sprawozdanie Rb-27S za III kwartał 2021 r. 
8.9. Sprawozdanie Rb-28S za 200 r. 
8.10. Sprawozdanie Rb-28S za III kwartał 2021 r. 
8.11. Bilans za 2019 rok 
8.12. Bilans za 2020 rok 
8.13. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 

Gminy 

9.  Dokumenty dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem (sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem za lata 2011 – 2020 r.) 

9.1. 2021 (informacja kwartalna) https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,m,341253,2021.html  
9.2. 2020 - https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,m,328643,2020.html  
9.3. 2019 - https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,m,312069,2019.html  
9.4. 2018 - https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,m,302801,2018.html  
9.5. 2017- https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,1434032,informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-

grodek-nad-dunajcem-za-2017-rok.html  

 
2 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 
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lub państwa członkowskiego 

https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,m,341253,2021.html
https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,m,328643,2020.html
https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,m,312069,2019.html
https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,m,302801,2018.html
https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,1434032,informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-grodek-nad-dunajcem-za-2017-rok.html
https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,1434032,informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-grodek-nad-dunajcem-za-2017-rok.html


Nr zamówienia: IZP.271.20.2021 | Udzielenie kredytu długoterminowego| 

 

 

  

Strona 15 

 

9.6. 2016- https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,1309565,informacja-z-wykonania-budzetu-za-
2016-rok-roczna.html 

9.7. 2015 - https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,1181635,informacja-z-wykonania-budzetu-
gminy-grodek-nad-dunajcem-za-okres-od-1012015-do-31122015.html 

9.8. 2014 - https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,1032037,informacja-z-wykonania-budzetu-
gminy-grodek-nad-dunajcem-za-okres-od-1-stycznia-2014-do-31-grudnia-2.html 

9.9. 2013 - https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,872271,informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-
grodek-nad-dunajcem-za-2013-rok.html 

9.10. 2012 - https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,616908,informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-
grodek-nad-dunajcem-za-okres-od-01-stycznia-do-31-grudnia-2012-.html  

9.11. 2011 - https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,m,93148,2011.html 

 
 

 

 

https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,1309565,informacja-z-wykonania-budzetu-za-2016-rok-roczna.html
https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,1309565,informacja-z-wykonania-budzetu-za-2016-rok-roczna.html
https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,1181635,informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-grodek-nad-dunajcem-za-okres-od-1012015-do-31122015.html
https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,1181635,informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-grodek-nad-dunajcem-za-okres-od-1012015-do-31122015.html
https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,1032037,informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-grodek-nad-dunajcem-za-okres-od-1-stycznia-2014-do-31-grudnia-2.html
https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,1032037,informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-grodek-nad-dunajcem-za-okres-od-1-stycznia-2014-do-31-grudnia-2.html
https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,872271,informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-grodek-nad-dunajcem-za-2013-rok.html
https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,872271,informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-grodek-nad-dunajcem-za-2013-rok.html
https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,616908,informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-grodek-nad-dunajcem-za-okres-od-01-stycznia-do-31-grudnia-2012-.html
https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,a,616908,informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-grodek-nad-dunajcem-za-okres-od-01-stycznia-do-31-grudnia-2012-.html
https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,m,93148,2011.html

