Numer postępowania: ZP. 271.6.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
214 000 euro

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
w wysokości 5 372 070,53 zł

Zamawiający:

Gmina Trąbki Wielkie
ul. Gdańska 12
83-034 Trąbki Wielkie

Z-ca Wójta Jan Wiczling
Zatwierdzono, dnia 29.07.2020 r.

.……………………………………….
(imię, nazwisko osoby zatwierdzającej)

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Gmina Trąbki Wielkie
ul. Gdańska 12
83-034 Trąbki Wielkie
www.trabkiw.ug.gov.pl

e-mail: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl
telefon: 58 682 83 23
fax: 58 682 83 19
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
zwanej dalej „ustawą”, wydanych na podstawie tej ustawy rozporządzeń wykonawczych oraz zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej
„SIWZ”.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz
art. 39 - 46 ustawy.
3. Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ prowadzone jest z zachowaniem
formy pisemnej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1
ustawy, zgodnie z którą, może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia
w wysokości 5 372 070,53 zł.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako kod CPV:
66113000-5 – Usługi udzielania kredytu
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Pzp
7. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej na podstawie art. 99
ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia (spłaty kredytu) – Spłata rat kapitałowych kwartalnie począwszy od
31.03.2024 r. do 30.06.2032 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania czynności bankowych
zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z 2020 r. poz.
284, 288, 321, 1086. z póżn.zm.) tj. aktualne zezwolenie uprawniające go do wykonywania czynności
bankowych lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania
czynności bankowych wydany przez Komisje Nadzoru Finansowego.
2. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału
w postępowaniu określone w pkt 1 ppkt 2 lit. a musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub
wszyscy Wykonawcy łącznie. Niepodleganie wykluczeniu określone w pkt 1 ppkt 1 musi spełniać
każdy Wykonawca z osobna.
3. Poleganie na zasobach innych podmiotów.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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.
3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 nin. rozdz., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. a nin. rozdz.
5) Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w § 5 pkt 4 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
6) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na
podstawie informacji zawartych w złożonych, zgodnie z postanowieniami rozdziału VI pkt 4 SIWZ,
przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach wymienionych w rozdz. VI SIWZ, zgodnie z formułą:
spełnia/nie spełnia. Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Wezwany przez Zamawiającego Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału
w postępowaniu lub nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy,
zostanie wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2.1 do SIWZ oraz dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone
i wypełnione według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.2 do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których
mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które na wezwanie Zamawiającego musi złożyć Wykonawca:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. a rozdz. V SIWZ, Zamawiający
żąda:
a) zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług
objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z 2020 r. poz. 284, 288, 321, 1086. z póżn.zm.) lub
inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności
bankowych wydany przez Komisje Nadzoru Finansowego
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert

3) Wykonawca, który polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, musi złożyć dokumenty wymienione w § 5 pkt 4 Rozporządzenia,
dotyczące tych podmiotów.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzonego i wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5:
1) ppkt 2 lit. a nin. rozdz. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt
7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8 stosuje się.
10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
11. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
12. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 11,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.
14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
15. 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, zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do
reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
16. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem
osoby podpisującej.

17. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą
się znaleźć podpisy, według zasad, o których mowa w pkt 15 i 16. 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 poświadczonych stron.
18. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 15, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.
19. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
20. Jeżeli Wykonawca nie złoży 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, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
21. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży 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.
22. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
23. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
24. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia, lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz.352). W takim przypadku Wykonawca wskaże
dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej wskazując określony adres
internetowy ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych a zamawiający samodzielnie pobierze
wskazane prze wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli wykonawca wskaże oświadczenia lub
dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zmawiającego (wykonawca winien wskazać, kiedy zostały
złożone, w jakim postępowaniu sprawie itp.,) to zamawiający skorzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów o ile są one aktualne.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej ( przetargi@trabkiw.ug.gov.pl ) , na adresy
wskazane
w
rozdziale
I
SIWZ.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na pocztę elektroniczną będzie traktowane za
skutecznie doręczone.
2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

sprawy merytoryczne:
imię i nazwisko: Zofia Gorzyńska telefon: 509 461 773
w terminach: poniedziałek, piątek w godz. od 8:30 - 15:00,
sprawy proceduralne:
imię i nazwisko: Anna Sikora telefon: 512 006 356
w terminach: poniedziałek – piątek 8:30 - 15:00
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 3 nin. rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której
udostępniona jest SIWZ www.trabkiw.ug.gov.pl
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej
www.trabkiw.ug.gov.pl

9. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się
integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację
na stronie internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl.
11. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być
wyrażona na piśmie, faksem. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert
bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej SIWZ.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie
używanych w handlu międzynarodowym.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
W razie wątpliwości, uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wzór formularza „Oferta” stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
8. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami SIWZ. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla
których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie
z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie
błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści
i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki
i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Podpis powinien być
sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. złożony wraz z imienną
pieczątką lub czytelny - z podaniem imienia i nazwiska).
11. 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 załączone do oferty.
12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Każda strona
oferty zawierająca jakąkolwiek treść powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Na
formularzu „Oferta” winna być umieszczona informacja o ilości stron.
13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopercie), w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:
Urząd Gminy Trąbki Wielkie
ul. Gdańska 12
83-034 Trąbki Wielkie
oraz opisane: „Oferta na udzielenie kredytu”.
Nie otwierać do dnia 17.08.2020r. do godz. 12:45
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznaczenia
opakowań (kopert) np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
16. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętym opakowaniu (kopercie), które
musi zawierać oznaczenie: „Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym
na udzielenie kredytu. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.” Oświadczenie o
wycofaniu oferty musi zawierać, co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia
Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy.
17. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętym
opakowaniu (kopercie), które musi zawierać oznaczenie: „Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w
przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia
ofert. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.” Oświadczenie o zmianie oferty musi
zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.
18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy, oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
19. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien oznaczyć klauzulą:
„NIE
UDOSTĘPNIAĆ.
INFORMACJE
STANOWIĄ
TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”.
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien również złożyć na formularzu „Oferta”. W przeciwnym
razie cała oferta może zostać ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako
tajemnica
przedsiębiorstwa
były
przez
Wykonawcę
złożone
w oddzielnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie) oznaczonym: „tajemnica przedsiębiorstwa” lub
trwale ze sobą połączone (spięte, zszyte), oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
20. Zgodnie z ww. przepisami za tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.
21. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego
ofercie.
22. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów,
Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego
z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05).
23. Oferta musi zawierać:
1) formularz „Oferta” - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do SIWZ;
2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone i wypełnione
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do SIWZ;
3) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone
i wypełnione według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.2 do SIWZ;
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
musi złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie),
w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik;
24. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać
następujące wymagania:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności:
a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c) ustanowionego pełnomocnika,
d) zakres jego umocowania.
3) Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
4) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

wymienione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej.
5) Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
6) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki
sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez każdego
z Wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika.
7) W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
8) Wypełniając formularz „Oferty”, jak również inne dokumenty, w miejscach odwołujących się do
Wykonawcy, np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie
i wykonanie umowy.
XI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
a)miejsce składania ofert: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, parter,
punkt podawczy.
Nie wrzucamy ofert do skrzynki podawczej w wejściu. Pani w okienku podawczym dokona przyjęcia i
przekazania oferty.
b) termin składania ofert: do dnia 17.08.2020r. do godz. 12:30.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, sala
konferencyjna;
b) termin otwarcia ofert: w dniu
17.08.2020r. o godz. 12:45.
Wykonawca uczestniczący w otwarciu ofert zostanie po godzinie 12:30 zaproszony na otwarcie ofert.
Zobowiązany jest posiadać maseczkę i zdezynfekować ręce przy okienku podawczym.
3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego.
Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według
kolejności składania ofert. Wykonawca, który osobiście złoży ofertę lub za pośrednictwem posłańca,
otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.
4. Oferty należy składać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie
internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Ustaloną formą wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia jest oprocentowanie
kredytu.
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Cena może być tylko jedna; nie
dopuszcza się wariantowości cen.
3. Cena oferty stanowi sumę kwoty odsetek wynikających ze zmiennej stopy procentowej WIBOR
1M oraz stałej marży wyrażonej w punktach procentowych (niezmiennej w całym okresie

trwania umowy kredytowej)
4. Cena oferty, tj. oprocentowanie kredytu liczone będzie comiesięcznie w oparciu o średnią
arytmetyczną

stawki WIBOR 1M z okresu od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca

poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywana będzie płatność począwszy od 1-go dnia
następnego miesiąca. Odsetki dla całego okresu kredytowania będą liczone metodą opartą na
rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub
366.
5. Wykonawca do sporządzenia oferty dokonuje wyliczenia ceny biorąc za podstawę:
•

wysokość oprocentowania kredytu stosując stawkę WIBOR 1 M z okresu z dnia 14.07.2020
(0,23) plus marżę banku niezmienną w całym okresie trwania umowy kredytowej

•

uruchomienie kredytu nastąpi w pełnej wysokości w dniu 01.09.2020 r.

a) spłata kredytu nastąpi w kwartalnych ratach, w ostatnim dniu kwartału przez okres 12 lat,
Wysokość rat kapitałowych:

b) - w 2024 roku 4 raty po 12 500,00 zł.
c) - w 2025 roku 4 raty po 12 500,00 zł.
d) - w 2026 roku 4 raty po 20 000,00 zł.
e) - w 2027 roku 4 raty po 50 000,00 zł.
f)

- w 2028 roku 4 raty po 45 000,00 zł

g) - w 2029 roku 4 raty po 200 000,00 zł
h) - w 2030 roku 4 raty po 175 000,00 zł
i)
•

- w 2031 roku 4 raty po 450 000,00 zł

- w 2032 roku 1 rata 756 035,00 zł, 2 rata 756 035,53 zł. Stawka WIBOR 1M podana z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Wykonawca przez cały okres trwania umowy kredytowej nie będzie naliczał dodatkowych opłat –
nie dopuszcza się wyszczególnienia w ofercie dodatkowych elementów kosztowych. W
proponowanej marży Bank (Wykonawca) powinien ująć ewentualne dodatkowe opłaty
zwyczajowo naliczane przez Bank tj. np. prowizję przygotowawczą, prowizję od wcześniejszej
spłaty kredytu, prowizję od niewykorzystanej części kredytu, opłaty za sporządzenie opinii o
kliencie, opłaty za wyciągi bankowe i inne.
7. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wszelkie błędy powstałe przy odczytaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub
interpretacji tych dokumentów oraz wady powstałe na skutek niewłaściwego obliczenia ceny
oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę.
9. Cenę oferty podaje się w złotych polskich. Zamawiający rozlicza się z wykonawcą w złotych
polskich.

10. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z wykonaniem
zamówienia.

XIII. Kryteria oceny oferty

Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie
wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1) Kryterium cena – oprocentowanie kredytu – znaczenie 60 %
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
Pi(C) = (Cmin / Ci) * 100 pkt *60%
gdzie:
Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta badana "i" za kryterium "Cena"

Cmin

Najtańsza oferta spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci

cena oferty badanej "i"

2) Kryterium - Termin uruchomienia transzy kredytu- ilość dni niezbędnych do uruchomienia
transzy kredytu, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji wypłaty
(od 1 do 5 dni roboczych) – znaczenie 40 %
W przypadku kryterium "Termin uruchomienia transzy kredytu" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi(T) = ( Tmin/Ti) * 100 pkt * 40%
gdzie:
Pi(T)

ilość punktów jakie otrzyma oferta badana "i"
za kryterium "termin uruchomienia kredytu"

Tmin

Najkrótszy zaoferowany termin uruchomienia kredytu

Ti

Termin uruchomienia kredytu oferty badanej

Zamawiający ustala minimalny czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji na 1 dzień.
Nie dopuszcza się, aby w kryterium uruchomienia kredytu przyjęto wartość 0 i podano termin dłuższy
niż 5 dni roboczych.
Wykonawca zobowiązany jest określić termin uruchomienia kredytu w pełnych dniach roboczych.

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w poszczególnych kryteriach.
Maksymalnie oferta Wykonawcy może uzyskać 100 pkt, odpowiednio 60 pkt i 40 pkt
w poszczególnych kryteriach.
3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów w ostatecznej ocenie punktowej : Pi(C) + Pi(T). Maksymalna ilość punktów wynosi 100.
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans obu kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofertę z najniższą ceną.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt 1 ppkt
2 nin. rozdz., zawierać będzie również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i ppkt 4 nin. rozdz., na stronie
internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1 nin. rozdz., jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania,
spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza
w wyniku oceny, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIII SIWZ.
6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
o terminie i miejscu podpisania umowy.
8. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie
do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia Zamawiającego
do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
10. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta, wybrana zostanie oferta złożona przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy,
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć umowę regulującą ich współpracę przy realizacji niniejszego

zamówienia (np. umowę konsorcjum), która powinna zawierać:
1) określenie członków konsorcjum,
2) wskazanie celu ustanowienia konsorcjum,
3) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia,
4) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas
realizacji przedmiotu zamówienia,
5) wynagrodzenie każdej ze stron oraz warunki płatności,
6) określenie lidera konsorcjum, jego praw i obowiązków,
7) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania
umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania
rękojmi.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego kredyt do 5 372 070,53 zł od dnia podpisania
umowy na zasadach określonych w ofercie zgodnej z SIWZ przeznaczonego na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie deficytu .
2. Kredytodawca stwierdza, że dokumentacja niezbędna do udzielenia kredytu jest kompletna,
opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Kredyt może być uruchomiony na konto bankowe Zamawiającego jednorazowo lub w dowolnych
transzach na pisemny wniosek Zamawiającego w terminie od 1 do 5 dni roboczych zgodnie z ofertą.
4. Ostateczny termin uruchomienia kredytu upływa w dniu 31.12.2020 r.
5. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1 M powiększonej o stałą
marżę Banku w wysokości … % w całym okresie kredytowania. Stawka WIBOR 1M liczona jest jako
średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1M z okresu od 1 do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego
miesiąc, w którym dokonywana będzie płatność począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca. Dla
celów obliczania oprocentowania każdy miesiąc liczy się za rzeczywistą liczbę dni, a rok rzeczywistą
liczbę dni w roku tj. 365 lub 366.
6. Spłata rat kapitałowych kredytu następować będzie kwartalnie, w ostatnim dniu kwartału przez
okres 12 lat (34 rat). Płatność pierwszej raty przypada na dzień 31.03.2024 r., ostatniej raty na
30.06.2032 r.
Wysokość rat kapitałowych:
- w 2024 roku 4 raty po 12 500,00 zł.
- w 2025 roku 4 raty po 12 500,00 zł.
- w 2026 roku 4 raty po 20 000,00 zł.
- w 2027 roku 4 raty po 50 000,00 zł.
- w 2028 roku 4 raty po 45 000,00 zł
- w 2029 roku 4 raty po 200 000,00 zł
- w 2030 roku 4 raty po 175 000,00 zł

- w 2031 roku 4 raty po 450 000,00 zł
- w 2032 roku 1 rata 756 035,00 zł, 2 rata 756 035,53 zł
7. Spłata odsetek od kredytu miesięcznie począwszy od miesiąca, w którym uruchomiono transzę
kredytu. O wysokości odsetek do zapłaty od wykorzystanej części kredytu Bank poinformuje
Zamawiającego pisemnie (np. mail, fax), przynajmniej 5 dni przed terminem zapłaty. W przypadku,
gdy termin płatności przypada w dzień wolny od pracy za dotrzymanie terminu uważa się następny
dzień roboczy.
8. W przypadku, gdy termin płatności rat kapitałowych lub odsetek przypada w dzień wolny od pracy
za dotrzymanie terminu uważa się następny dzień roboczy.
9. Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty kredytu po zawiadomieniu kredytodawcy na co
najmniej 3 dni przed terminem spłaty

bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W

przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu okres kredytowania pozostaje bez zmian chyba, że
Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycję na piśmie.
10.Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania całości lub części planowanego kredytu bez
ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.
11. Wykonawca przez cały okres trwania umowy kredytowej nie będzie naliczał dodatkowych opłat. W
proponowanej marży Bank (Wykonawca) powinien ująć ewentualne dodatkowe opłaty zwyczajowo
naliczane przez Bank tj. np. prowizję przygotowawczą, prowizję od wcześniejszej spłaty kredytu,
prowizję od niewykorzystanej części kredytu, opłaty za sporządzenie opinii o kliencie, opłaty za
wyciągi bankowe i inne.
12. Jakiekolwiek zmiany, wynikające z postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w
formie aneksu.
13. Zamawiający nie dopuszcza zamieszczenia w treści umowy kredytowej klauzul stawiających
Zamawiającego w sytuacji mniej korzystnej niż te określone w SIWZ.
14. Umowa może być rozwiązana jednostronnie tylko w następujących przypadkach:
- gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z postanowień umowy oraz postanowień zawartych w SIWZ i
ofercie,
- gdy nie leży to w interesie publicznym Zamawiającego (kredytobiorcy) zgodnie z art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
15. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
16. Nie dopuszcza się w trakcie trwania umowy kredytowej zmiany numerów rachunków bankowych
niezbędnych do spłat rat kredytu oraz odsetek od kredytu, chyba że zmiana numeru bankowego
wynika z sytuacji niezależnych od Banku niedających się przewidzieć w trakcie niniejszego
postępowania przetargowego, w szczególności fuzja banku. W przypadku zmiany numeru bankowego
Zamawiający poinformuje Wykonawcę przynajmniej 1 miesiąc przed terminem płatności zobowiązań z
tytułu niniejszego postępowania sporządzając aneks do umowy.
17. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy o przedmiotowe zamówienie
publiczne w trybie przewidzianym art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w
sytuacji: wcześniejszej spłaty kredytu, skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy w

zakresie udzielonego kredytu, zmiany harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów
płatności i wysokości rat, zmiany numeru rachunku bankowego do spłat zw. z obsługą kredytu
z zastrzeżeniem ust.16.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony
postępowania o udzielenie zamówienia

prawnej

przysługujących

Wykonawcy

w

toku

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
XVIII. Obowiązek informacyjny RODO
Zamawiający, tj. Gmina Trąbki Wielkie z siedzibą w Trąbkach Wielkich ul. Gdańska 12, 83-034
Trąbki Wielkie, 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 Urząd Gminy Trąbki z siedzibą w Trąbkach
Wielkich ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, reprezentowany przez Wójta Gminy Trąbki
Wielkie - Błażeja Konkola
2) Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu
nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można
kontaktować się pod adresem e-mil inspektor@cbi24.pl
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 nr ZP.271.6.2020 pn. :Udzielenie
i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 372 070,53 zł,
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 z dnia 29 stycznia 2004 r. –
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm), zwaną dalej ustawą 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.
Wyjaśnienia:
* 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;.
** 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.
RODO - 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).

XIX. Załączniki
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik A do SIWZ,
Harmonogram spłat rat kredytu – załącznik B do SIWZ,
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz „Oferta”
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania.
Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
Załączniki finansowe:
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Gdańsku nr 086/g285/R/I/20 z dnia 23

kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trąbki
Wielkie za 2019 r. .
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 026/g285/D/I/2020 z
dnia 17.01.2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Trąbki Wielkie na 2020 r.
oraz opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Trąbki Wielkie na lata 20202032.
Informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie www.ugtr.bip.gov.pl
- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
- uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XIV/123/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
przyjęcia WPF na lata 2020-2032

oraz kolejne zmiany

-uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XIV/124/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok oraz kolejne zmiany
- Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2019 r. , I kwartał 2020 r II kwartał 2020

