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Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Gmina Sułów 

Sułów 63 
22-448 Sułów,  
tel. 84 682 6202 
REGON: 950368598 
NIP: 922-29-42-581 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /2qjpc070kh/skrytka znajdująca się na platformie 
ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 
Adres strony internetowej Zamawiającego: http://bip.sulow.pl  
Adres poczty elektronicznej: email: zamowienia@sulow.pl 
Oznaczenie sprawy: RR.271.41.2022 

 
Rozdział 2. Tryb udzielania zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 

pkt 1 PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ". 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono: na platformie e-Zamówienia BZP pod nr 

2022/BZP 00492058/01 z dnia 13.12.2022r. 

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 
mowa w art. 3 ustawy PZP. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP 

7. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego 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 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) obejmują 

następujące rodzaje czynności: osoby odpowiedzialne za kontakt z Zamawiającym - 

przyjmowanie dyspozycji Zamawiającego odnośnie transz kredytu, wyliczanie należnych 

odsetek od kredytu, informowanie o bieżącym stanie kredytu. 

8. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy zostały określone w Rozdziale 3 Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

9. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o 

których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP 
 
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

http://www.bip.sulow.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://bip.sulow.pl/
mailto:zamowienia@sulow.pl
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„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.730.466,89 zł.” 

Zaciągnięty kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu Gminy Sułów oraz na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

1).Kredyt będzie zaciągnięty jednorazowo lub w transzach wg potrzeb Kredytobiorcy, jednak 

nie później niż do 30 grudnia 2022 r. Zamawiający przewiduje możliwość niezaciągania 

całej kwoty kredytu (tylko do wysokości potrzeb). 

2).Kredyt winien być przekazany na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, 

w terminie zgodnym z pkt. 2 formularza ofertowego. 

3).Spłata kapitału kredytu w 20 ratach kwartalnych do 31 marca, 30 czerwca, 30 września 

i 31grudnia każdego roku, w latach 2023-2028 (z wyjątkiem roku 2025) 

4). Okres kredytowania: 6 lat.   

5). Spłata kredytu nastąpi wg zestawienia, w tym:  

- 2023- 585.000,00 zł w czterech równych ratach po 146.250,00 zł  

- 2024- 20 000,00 zł w czterech równych ratach po 5.000,00 zł  

- 2025- 0,00 zł  

- 2026- 150.000,00 zł w czterech równych ratach po 37.500,00 zł 

- 2027- 450.000,00 zł w czterech równych ratach po 112.500,00 zł   

- 2028- 412.500,00 zł w trzech równych ratach po 137.500,00 zł oraz ostatnia rata  

112.966,89 zł 

6). Spłata odsetek kwartalna, począwszy od 2023 roku.  

7). Zamawiający zastrzega sobie odstąpienie przez Bank od pobrania prowizji: 

1.  od kwoty udzielonego kredytu, 

2.  od kwoty wcześniejszej i większej spłaty kredytu lub jego części ustalonej w umowie, 

8). Zamawiający nie przewiduje możliwości poddania się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu 

postępowania cywilnego 

9). Stopa oprocentowania kredytu ustalona jest w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 3M i 

powiększona, w całym okresie obowiązywania umowy, o stałą marżę Banku (do dwóch miejsc 

po przecinku). Dla przygotowania ofert Wykonawca zobowiązany jest przyjąć stopę 

procentową (bazową) -WIBOR 3M na ostatni dzień miesiąca poprzedzający złożenie oferty tj. 

07.12.2022 r. 

10). Zmiana stawki WIBOR 3M będącej podstawą naliczania odsetek, następować będzie 

pierwszego dnia każdego kwartału w kwartalnych okresach obrachunkowych, w oparciu o 

stawkę z 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy. 

11). W przypadku braku notowań stawki WIBOR 3M na 20-ty dzień miesiąca poprzedzającego 
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okres obrachunkowy, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z 

dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 3M. Okres 

obrachunkowy, dla którego każdorazowo zostanie ustalona stopa oprocentowania kredytu 

będzie obowiązywał przez okres kwartału, od pierwszego do ostatniego dnia każdego 

kwartału. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu 

kredytowania stopa procentowa jest stała. 

12).Oprocentowanie naliczane będzie wyłącznie od kwoty wykorzystanego kredytu, 

przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. 

13). Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji za udzielenie kredytu, 

prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu, prowizji za anektowanie umowy oraz innych 

stosowanych przez Bank prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu. 

14). Podany czas uruchomienia kredytu będzie podstawą oceny ofert na zasadach 

określonych w Rozdziale 18 SWZ. 

15). Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części w terminie 

uzgodnionym z kredytodawcą bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu. 

16). Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją 

wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy. 

17). Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej wysokości kredytu bez 

ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. 

18). Zmawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia spłat poszczególnych rat 

kapitałowych oraz ich wysokości bez dodatkowych kosztów z zastrzeżeniem, że zmiany te nie 

wpłyną na przekroczenie ustawowych wskaźników zadłużenia i obsługi zadłużenia zgodnie z 

obowiązującymi w okresie kredytowania przepisami ustawy o finansach publicznych. 

19). Dokumenty obrazujące sytuację finansową Zamawiającego stanowią załączniki do SWZ 

od nr 7 do 9. 

20). Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

- 66113000-5   usługi udzielania kredytu; 

21). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

22). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

23). Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

i 8. 

24). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamówienia, następujących osób wykonujących czynności w zamówieniu 

polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.): osób 

odpowiedzialnych za kontakt z Zamawiającym 

- przyjmowanie dyspozycji Zamawiającego odnośnie transz kredytu, wyliczanie należnych 

odsetek od kredytu, informowanie o bieżącym stanie kredytu. 
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25). W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 

24) 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

26). W trakcie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany 

będzie, w terminie 7 dni roboczych, przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody 

(zgodnie z wyborem Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 24): 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę, 

2) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę zatrudnionych pracowników, 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń społecznych, 

- zawierających 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. 

27). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 24) czynności. 

28). Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 24) czynności, Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości, która 
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zostanie określona w umowie. 

29).W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 
 
Rozdział 4. Wizja lokalna 

1.   Nie dotyczy. 
 
Rozdział 5. Podwykonawstwo 

1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowego 

zadania dotyczącego udzielenia kredytu bankowego. 
 
Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia 
1.  Uruchomienie kredytu na żądanie kredytobiorcy, nie później niż do 30 grudnia 2022 r.   
2.  Okres kredytowania do 31.12.2028 r. 

3. Szczegółowe, istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści umowy jako warunki realizacji zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SWZ  

 
Rozdział 7. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ, oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 
 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca posiada zezwolenie 

Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa 

w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 

2022 r., poz. 2324 ze zm.) lub inne dokumenty potwierdzające działalność w zakresie 

przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe. W stosunku do instytucji kredytowych i banków zagranicznych - 

dokumenty potwierdzające zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o 

której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe. W stosunku do instytucji 

kredytowych i banków zagranicznych - dokumenty potwierdzające zezwolenie na 

rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe 

lub inny dokument równoważny potwierdzający prawo działania na terenie Polski. 

Powyższe dokumenty muszą zachować swoją aktualność przez cały okres realizacji 

umowy. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

- dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

Rozdział 8. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 Pzp; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, tj.: 

w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

2.     Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp 

Rozdział 9. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są 
dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz wykazania braku podstaw wykluczenia 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem 

nr 1 do SWZ oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z 

Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 

środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obeimuia: 
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1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym 

Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - 

Załącznik nr 4 do SWZ; 

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, w tym 

realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, 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. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane 

umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa wart. 125 ust. 1. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 
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dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 

szczególności przepisy rozporządzenia 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 oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 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. 

Rozdział 10. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów1. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności- techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu2. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 

ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby3. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 

Rozdziale 9 ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

                                                           
1
 zgodnie art. 118 ust. 3 PZP 

2
 zgodnie z art. 122 PZP 

3
 zgodnie z art. 123 PZP 
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warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale 9 SWZ4. 

Rozdział   11.   Informacja   dla   Wykonawców   wspólnie   ubiegających   się o udzielenie 
zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, jaką część zamówienia wykonają poszczególni 

wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Rozdział 12. Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia,  

komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 

1 .Narzędzia miniPortal znajdującego się pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

2. Platformy ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 

(skrytka:/2qjpc070kh/skrytka) oraz poczty elektronicznej zamowienia@sulow.pl 

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

zakres merytoryczny: Aleksandra Zając tel. 84 682 68 47  

zakres proceduralny: Marta Radzik, Dorota Górniak,  tel. 84 682 68 46  

4. 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 łub wniosku oraz do 

formularza do komunikacji. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 

oraz Regulaminie ePUAP. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

                                                           
4
 zgodnie z art. 125 ust. 5 PZP 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://www.bip.sulow.pl/
mailto:zamowienia@sulow.pl
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przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

8. Identyfikator postępowania dla postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na 

Liście miniPortalu. 

9. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

 

Rozdział 13. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego w SWZ 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. Wraz z 

ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ; 

2) aktualne   na   dzień   składania   ofert   oświadczenie   o   braku   podstaw   do   

wykluczenia z postępowania - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

SWZ; 

3) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy, o 

którym mowa w Rozdziale 10 ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, w tym pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy); 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Cały proces szyfrowania oferty ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. 

Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji 

użytkownika systemu miniPortal-ePUAP. 

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc, .docx, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. 

8. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

9. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym 

kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder 

zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

10. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

http://miniportal.uzp.gov.pl/
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ofertę powinien być czytelny. 

12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), 

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w 

osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z 

przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby 

uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane 

w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w 

celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 

ust. 3 pzp. 

13. Oferta, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie 

o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale. 

14. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 

jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym 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 1991r. - 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. 

15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

17. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

18. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

19. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji (nie dotyczy składania ofert) odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji" dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z 
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niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 

(BZP lub ID postępowania). 

20. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty     

elektronicznej. 

21. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza 

do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń za pomocą poczty elektroniczne (nie dotyczy składania ofert), na adres e-mail 

zamowienia@sulow.pl 

22. 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 14. Sposób obliczania ceny oferty 

1. Wykonawca podaje cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi 

postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. 

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 

wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 

trakcie realizacji zamówienia. 

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub 

kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć5. W ofercie, o której mowa w ust. 1, 

Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

                                                           

5
 Zgodnie z art. 225 PZP 
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prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 

podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o 

powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio 

zmodyfikować treść formularza. 

Rozdział 15. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

Rozdział 16. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.01.2023r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w ust. 1, 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. Przedłużenie terminu 

związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3.   Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium w przypadku gdy było ono wymagane. 

Rozdział 17. Sposób i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 21.12.2022 r. do godziny 10:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

miniPortalu. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2022 r. do godziny 11:30. 

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania. 

5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
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zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Rozdział 18. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami 

oceny ofert: 

1) Cena kredytu (C) - waga kryterium 60%; 

2) czas uruchomienia kredytu od dnia złożenia dyspozycji przez 

Zamawiającego (CU) -waga kryterium 40%. 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1)     Cena kredytu - waga 60% 

Do wyliczenia ceny kredytu w ofercie należy przyjąć stawkę WIBOR dla depozytów 

3-miesięcznych w PLN . 

Cena oferty (kredytu) powinna być obliczona wg następującego wzoru: 

CK= Kx (Sp + M) 

gdzie: 

Ck - cena kredytu 

Kx - kwota kredytu (kapitał) – 1.730.466,89 zł 

Sp - stopa oprocentowania (%) tj. WIBOR 3M 

M - marża banku (%) 

i podana w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 

Dla kryterium „Cena kredytu" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 

ilość 

punktów, liczoną według wzoru: 

Ck = (Cmin : Co) x 60 

gdzie: 

Ck - ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena kredytu" 

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, 

Co - cena oferty badanej 

2)     Czas uruchomienia kredytu od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego- 

waga 40%: 

Czas, w którym Wykonawca uruchomi kredyt nie może być dłuższy niż 72 godziny od dnia 

złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. Zamawiający w zależności od wskazanego w 

formularzu oferty czasu przyzna następującą punktację: 

 

Maksymalny czas uruchomienia 

kredytu od 

momentu przekazania dyspozycji 

Wykonawcy 

Liczba punktów przyznawana 

ofercie Wykonawcy 

Nie więcej niż 24 godziny 40pkt 
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Powyżej 24 godzin i nie więcej niż 48 

godzin 

30pkt 

Powyżej 48 godzin i nie więcej niż 72 

godziny 

10 pkt 

Zamawiający informuje, że do maksymalnego czasu uruchomienia kredytu od momentu 

przekazania dyspozycji Wykonawcy będą wliczane tylko dni robocze (czyli do piątku do 

północy i od poniedziałku od północy). 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg 

poniższego wzoru: 

P= C+CU 

Gdzie: 

P - całkowita liczba punktów, 

C - punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto", 

CU - punkty uzyskane w kryterium „czas uruchomienia kredytu od dnia złożenia 

dyspozycji przez Zamawiającego" 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych  kryteriach oceny ofert będzie liczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

6. Zamawiający   udzieli    zamówienia   Wykonawcy,    którego   oferta   zostanie    uznana   

za najkorzystniejszą. 

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 

przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale 20 

SWZ. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia  należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział 21. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany 
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1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w niniejszym SWZ oraz zgodnie z zał. 

nr 5 do SWZ . 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

Rozdział   22.   Pouczenie   o   środkach   ochrony   prawnej   przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną  z  przepisami  ustawy czynność Zamawiającego,   podjętą w  

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 

1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 
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przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

Rozdział 23. Ochrona danych osobowych KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU 

DANYCH OSOBOWYCH 

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, że:  

1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.730.466,89 zł.” 

3) prowadzonym w trybie podstawowym; 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób 

gwarantujący jego nienaruszalność. 

6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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 danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 

zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
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przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 

RODO; 

9) Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu. 

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu. 

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są 

wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 

 

 

 

Rozdział 24. Spis załączników 

Załącznik nr 1 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

umowy jako warunki realizacji zamówienia 

Załącznik nr 6                   oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia  

Załącznik nr 7-9 Identyfikacja oraz potwierdzenie zdolności kredytowej zamawiającego 

Załącznik nr 10                Identyfikator postępowania na miniPortalu 

 


