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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Gmina Jastków 

Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 

21-002 Jastków  

woj. lubelskie  

tel./fax 81 50-20-143/144 

e-mail: przetargi@jastkow.pl  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w skrócie „ustawa Pzp”. 
Podstawa prawna: art.10 ust.1, art.39-46 z zastosowaniem art. 24aa  ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Kod Słownika Zamówień CPV:  
66113000-5 Usługi udzielania kredytu| 
66110000-4 Usługi bankowe 
 
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na potrzeby 
Gminy Jastków na poniższych zasadach: 

1. Kwota kredytu: 5 000 000,00zł. 
2. Okres kredytowania - od podpisania umowy do dnia 31.12.2029 r. 
3. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, związanego z 

realizacją zadań inwestycyjnych w 2019 roku. 
4.  Uruchomienie kredytu – w transzach,  w terminie od podpisania umowy do 31 grudnia 2019  

roku. 
5. Wartość oraz termin wypłaty transz zostaną określone na  podstawie złożonego przez 

Zamawiającego odrębnego zapotrzebowania na środki. Wypłata transzy nastąpi w ciągu     3 dni 
od złożenia powyższego zapotrzebowania. 

6.  Okres karencji przy spłacie kapitału - do 29 kwietnia 2020 r. 
7.  Spłata kapitału będzie następowała w ratach miesięcznych, od 30.04.2020 r. do  
      31.12.2029 r., wg załączonego „Harmonogramu spłat rat kredytu". 
8.  Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych w latach 2019-2029,  
      w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, od faktycznie wykorzystanej kwoty   
      kredytu na podstawie zawiadomienia od Wykonawcy. Do obliczenia kwoty  
      odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do  
      365/6 dni w roku. 
9.  W przypadku, gdy termin spłaty raty kapitałowej i odsetkowej przypadnie w dzień  
      wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymagane raty w pierwszy dzień roboczy  
      następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 
10.  Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o jednomiesięczną stawkę  
       WIBOR 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc,  
       za który dokonywana jest płatność odsetek, powiększoną o marżę określoną  
       w ofercie. Marża, wyrażona w punktach procentowych (dwa miejsca po  przecinku),    
       będzie stała w okresie obowiązywania umowy.  

mailto:przetargi@jastkow.pl
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       Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 30.08.2019 r.  
       w wysokości 1,64% oraz uruchomienie kredytu w jednej transzy w dniu  
       01.10.2019 r. 
11. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie. Kredyt nie może być obciążony       
       żadnymi innymi kosztami. 
12. Zamawiający zastrzega sobie: 
      a) możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od ustalonej bez pobierania   
      dodatkowych opłat i prowizji; 
      b) możliwość wcześniejszej (przed ustalonymi terminami) spłaty kredytu oraz  
       poszczególnych rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci opłat,   
       prowizji rekompensacyjnej, itp.; 
      c) możliwość zmiany harmonogramu spłaty bez pobierania dodatkowych opłat  
        i prowizji, przy czym wydłużenie terminu płatności rat kapitałowych oraz zmiany  
        ich wysokości będzie następowało po uzgodnieniu z Wykonawcą.         

      W takich przypadkach Strony ustalają nowy harmonogram spłaty. 
 13. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia.  
       W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane  
       do dnia spłaty. 
14. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny „in blanco"  wraz z deklaracją    
       wekslową oraz z kontrasygnatą Skarbnika Gminy.  
15. Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci  oświadczenia  
      o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. 

 
Informacje dodatkowe: 
1.  Zamawiający oświadcza, że nie zalega z uiszczaniem podatków oraz składek na  

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 
2.  Zamawiający oświadcza, że nie posiada wierzytelności, które byłyby zabezpieczone przez    
      wierzycieli w formie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności hipoteką              
       lub zastawem. 
3.  Zamawiający informuje, że na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciążą żadne   
      zajęcia egzekucyjne. 
4.   Zamawiający informuje, że nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach  
      i innych instytucjach finansowych. 
5.  Zamawiający informuje, że gmina nie udzieliła w ostatnich latach poręczeń i gwarancji. 
6.  Dodatkowe dokumenty niezbędne do przygotowania oferty (załącznik nr 4 do SIWZ):  
      - Informacja o zadłużeniu Gminy Jastków za dzień 31.08.2019 
      - Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2018 rok 
      - Opinia RIO w sprawie możpliwości spłaty kredytu 
      - Projekt harmonogramu spłat kredytu 
7.  Sprawozdania z wykonania budżetu gminy są dostępne w BIP Urzędu Gminy Jastków w 
zakładce Inne dokumenty - Informacje o wykonaniu budżetu JST. 
  
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych 
1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji 
zamówienia występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 
2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę na cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 
jednej osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, - 
Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r. poz. 1502 ze zm.) tj.: 
a) wykonywanie prac z związanych bezpośrednią obsługą i udzieleniem kredytu.  
3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli 



 

spełniania przez wykonawcę wymagań o których mowa art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 
a) w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy, na każde żądanie zamawiającego w terminie 
przez niego wskazanym od dnia otrzymania wezwania, wykonawca lub podwykonawca przedstawi 
zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osobę lub osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; lub poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 
b) w przypadku wątpliwości, czy osoby realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę, zamawiający powiadomi właściwy inspektorat pracy, celem przeprowadzenia 
czynności kontrolnych, 
c) wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osoby lub osób przy realizacji przedmiotu umowy 
w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. W 
przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, wykonawca zobowiązuje 
się, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia na to 
miejsce innej osoby posiadającej tożsamą wiedzę i doświadczenie do wykonywania usług. W 
przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie realizacji umowy wykonawca ma obowiązek 
przedstawić aktualny wykaz  w  terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osób wraz z 
oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2 lit. a). Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszej umowy.  
3) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 
a) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osoby lub osób na umowę o pracę lub 
nieprzedstawienia zamawiającemu na jego żądanie wykazów osób zatrudnionych wraz  z 
oświadczeniem o którym mowa w pkt 2 lita. a), wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Kara będzie naliczana za rozpoczęty dzień, w 
którym wykonawca nie wypełnił zobowiązania. 
4) ww. wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawcy.  
 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2029r. 
 
V.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 
a) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania wg wzoru określonego 

w zał. nr 2 do SIWZ 

b) wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia zgodnie z art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informacji z otwarcia ofert, ma 



 

obowiązek przekazania zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oryginału 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy.  Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SIWZ. 

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

-   wymagane w pkt. 1a i 1b oświadczenie winien złożyć każdy wykonawca 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z    

        WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB     

        DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO        

        POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

    pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe , osobiście, za     

    pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w  

    rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  
    informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w  
    rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze    
    stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. W przypadku składania przez wykonawcę oświadczeń z art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
    Prawo zamówień publicznych informacji, uzupełnień czy poprawy zamawiający dopuszcza ich  
    złożenie jedynie w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia  
    oświadczenia/ oświadczeń z art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  
    publicznych  poprzez środki komunikacji elektronicznej. 
4. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

l.  W zakresie przedmiotu zamówienia: Małgorzata Kamińska          

2. W zakresie formalno-prawnym: Tomasz Choma   

5. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się w tytule 

     numerem sprawy określonym w SIWZ. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Nie dotyczy 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Ofertę należy sporządzić pisemnie, w języku polskim, w jednym egzemplarzu – zamawiający nie   
    dopuszcza możliwości składania oferty poprzez środki komunikacji elektronicznej.  
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej specyfikacji, wg 
    załączonych formularzy oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty lub oświadczenia.  
3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
    z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od  
    wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (ze zmianami), składane są w oryginale  
    lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 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 lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii  
     oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 
5.Dokumenty lub oświadczenia  składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę  
   upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy, a w przypadku składania oferty  
    wspólnej – przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  
    zamówienia. 
6. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy lub wykonawców należy dołączyć do oferty  
    stosowne pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii, z którego  
    jednoznacznie wynika, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do  
    reprezentowania wykonawcy lub wykonawców. 
7. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na  
    język polski. 
8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 
9. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oraz zszycie całości oferty przy czym  
    zamawiający prosi o nie umieszczanie oferty w twardych okładkach oraz nie  
    bindowanie grzbietu oferty gdyż utrudnia to późniejszą archiwizację. 
10. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii       
      dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia  
     26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od  
     wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (ze zmianami), wyłącznie wtedy,  
     gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
11. Załączone przez zamawiającego wzory formularzy mogą być przez wykonawców  
      modyfikowane pod warunkiem, że ich treść będzie zgodna z zapisami ustawy z dnia 29  
       stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i będzie odpowiadać treścią formularzom  
      zamawiającego. 
12.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w jednym egzemplarzu  
     (nie ma wymogu składania oferty w dwóch kopertach) 

 
Koperta powinna być zaadresowana na adres: 
Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, oraz oznakowana: 
 
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego. Nie otwierać przed 16.09.2019r. godz. 12:15 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna  
ul. Chmielowa 3, pokój nr 21 (sekretariat) do dnia 16.09.2019r. godz. 12:00 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.09.2019r. godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego – w 
Urzędzie Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, pokój nr 20 (sala 
konferencyjna) 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia podając ją w zapisie 
liczbowym i słownie. 
2. Cenę oferty stanowić będzie całkowity koszt obsługi bankowej kredytu w okresie spłaty kredytu. 
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z udzieleniem kredytu bankowego. 
4. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej: przez cenę ofertową dla kredytu należy rozumieć sumę 



 

odsetek przez okres kredytowania obliczoną na podstawie stopy oprocentowania kredytu 
rozumianej jako sumę dwóch składników: stawki bazowej oraz marży banku. 
5. Na potrzeby oceny ofert złożona oferta będzie traktowana na równi z ceną ryczałtową, 
6. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne 
do jego wykonania. 

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ         

            PROWADZONE  ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 

Rozliczenia będą prowadzone w PLN. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  

         PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH  KRYTERIÓW I  

              SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

Nr Nazwa kryterium Waga % Sposób punktowania 

1 Cena  100,00 

Liczba punktów = (cena najniższa 

zaproponowana w ofertach niepodlegających 

odrzuceniu / cena badanej oferty) x 100 punktów 

 

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę 
punktów. 

 

W opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do 
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Zamówienie odpowiada przeciętnym 
wymaganiom, jest typowe i standardowe, w sposób ciągły dostępne na terenie całego kraju dla 
wszystkich odbiorów. Poza ceną kredytu, której sposób wyliczenia został szczegółowo opisany 
Zamawiający nie będzie ponosił innych kosztów w trakcie realizacji zamówienia, stad w 
przedmiotowym zamówieniu nie występują koszty cyklu życia. W związku z powyższym 
zastosowano tylko jedno kryterium – 100% cena. 
 
 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ     
           DOPEŁNIONE  PO WYBORZE    OFERTY    W    CELU   ZAWARCIA    UMOWY   W     
              SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest podpisać umowę zgodną ze    
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą.  

 
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA     
             UMOWY 
 
Nie dotyczy 
 
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ  
           WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE  
            ZAMÓWIENIA    PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR  



 

           UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY  
           ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA  
           TAKICH WARUNKACH 
 
1. Zamawiający dopuszcza, aby umowa o udzielenie zamówienia została sporządzona na wzorze 

obowiązującym u danego Wykonawcy, pod warunkiem, że do treści umowy zostaną wpisane 

istotne postanowienia zamówienia oraz pod warunkiem, że treść umowy nie będzie 
sprzeczna z postanowieniami niniejszego SIWZ. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza 
złożył w terminie 2 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania projekt umowy, który będzie 
uwzględniał wszystkie warunki określone w SIWZ. Zamawiający nie będzie związany 
przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie prawo wnoszenia 
poprawek do szczegółowych zapisów projektu umowy. Poprawki mogą dotyczyć w 
szczególności warunków umowy, które nie zostały ściśle określone w SIWZ, przy czym 
ewentualne zmiany treści projektu umowy nie spowoduje sprzeczności z zapisami SIWZ.  
UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy poprzez dołączenie do umowy 
jako jej integralną część regulaminów (ogólnych warunków umów) obowiązujących u 
danego Wykonawcy. Całość niniejszego zamówienia musi być uregulowana kompleksowo 
w treści zawieranej umowy.  

3. Wykonawca oświadcza w umowie, że posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności 
bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Prawo bankowe (j. t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2178 z późn. zm.) 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez 
dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres 
faktycznego korzystania z kredytu. 

5. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.  Jedynym kosztem 
kredytu jest jego oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej uzależnionej od stawki 
WIBOR 1M, notowanej z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego  miesiąc, za 
który jest  naliczane,  powiększone o marżę banku.  

6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie 
polskiej (PLN). 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w zakresie zmiany 
harmonogramu spłat, wysokości rat w uzgodnieniu z Wykonawcą. 

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

9. Karę umowną, o której mowa w SIWZ dotyczącą obowiązku zatrudnienia.  
10. W przypadku zmniejszenia zakresu usługi może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 
11. Wzór umowy powinien również zawierać zapisy dotyczące obowiązku zatrudnienia,          o 

którym mowa w SIWZ. 
12. Umowa powinna również zawierać zapisy, że Zamawiający uprawniony jest do naliczenia 

Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez którakolwiek ze Stron w 
całości lub w części z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 20% wartości Umowy 
(w przypadku odstąpienia w części w wysokości 20% wartości części Umowy, od której 
następuje odstąpienie).  

13. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację 
przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:  
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie 
zmiany stawki podatku VAT; 

2) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; 



 

3) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 
4) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami po 
uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

5) dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy 

6) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie 
wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla  
Zamawiającego 

7) Zamawiający może zmniejszyć zakres usługi, 
8) konieczności zmiany harmonogramu spłat kredytu tj. wysokości transz spłaty kredytu, 

terminów spłat; 
9) konieczności zmiany okresu karencji w spłacie kredytu w stosunku do kapitału; 
10) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy (w tym wydłużenia okresu kredytowania) 

w przypadkach: 
- działania siły wyższej, klęski żywiołowej – termin wykonania przedmiotu umowy może 
wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; 
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego 
należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia 
przedmiotu umowy, 

15. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące 
zmiany: 
a) danych teleadresowych; 
b) danych rejestrowych; 
c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy.  
16.  Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

17.  Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
18.  Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy. 

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

Środki ochrony prawnej stosuje się zgodnie z działem VI  - Środki Ochrony Prawnej ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO O PRZETWARZANIU DANYCH     
            OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE  
            ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jastków Panieńszczyzna,  
ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków tel. 81 502-04-25 

 inspektorem ochrony danych osobowych w jest Sekretarz Gminy Pan Andrzej Krak  
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków, pokój nr 18 B tel. 81 502-01-41 e-mail 
andrzej.krak@jastkow.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego /jak w tytule/ 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 



 

 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 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych 
wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o 
zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z 
umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów 
wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych 
Administratora Danych. 

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

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

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

*
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
**;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
______________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

XX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
Zamówienie nie jest podzielone jest na części.  

XXI.    ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

XXII.   ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

XXIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIA AUKCJI  
            ELEKTRONICZNEJ. 
 
XXIV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W  
             POSTĘPOWANIU. 

XXIII. SPRAWY NIEUREGULOWANE NINIJESZĄ SIWZ REGULUJĄ PRZEPISY     



 

             PRAWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ  
             PUBLICZNYCH I KODEKS CYWILNY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 
 
 
(pieczęć firmowa) 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 
 

Nazwa wykonawcy: …………………..……………………………………………………………... 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon / Fax : ………………………………………E-mail: …………..…………………………… 

 
 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę całkowitą w wysokości:  
 
…………………………………..zł brutto  
 
(słownie: …………...................…………………………………/100) 

na którą składa się: 
 
- marża banku - …………….% 
- WIBOR 1M z dnia 30.08.2019r. – 1,64% 
 

Zamówieniem wykonamy:   własnymi siłami / przy udziale podwykonawcy

 

W trybie podwykonawstwa zlecimy (wskazać zakres i podwykonawcę, któremu wykonawca 
zamierza zlecić prace) : …………………..……………………………………………. …………. 
 
Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą

**
 ?:   TAK  /  NIE 

* 
 

 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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).) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. POUCZENIE: W 
przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie 
składa (należy usunąć lub przekreślić niniejsze oświadczenie). 

 
 
 

…………………………                                                                  …………………………………………………………….. 
(data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 
 
 
 
 

                                                           
*
 niepotrzebne skreślić lub właściwe podkreślić (w przypadku braku skreślenia lub podkreślenia w zakresie podwykonawstwa 

przyjmuje się wykonanie zamówienia własnymi siłami ) 
 
** Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie 
przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie 
przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 



 

Załącznik nr 2   
              

Wykonawca: 
 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

 

Zamawiający: 
 
Gmina Jastków 
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 
21-002 Jastków 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Udzielenie i obsługa kredytu 
długoterminowego prowadzonego przez Gminę Jastków, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY (wypełnić właściwe): 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1  
pkt 12-22 ustawy Pzp. 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   …………………………………………                                                                                                           

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 
 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………….…….. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   …………………………………………                                                                                                           

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 
      

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   …………………………………………                                                                                                           
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 
 

Wykonawca: 
 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 
 

Zamawiający: 
 
Gmina Jastków 
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 
21-002 Jastków 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA/GRUPA KAPITAŁOWA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Udzielenie i obsługa kredytu 
długoterminowego prowadzonego przez Gminę Jastków, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

□ * nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.   

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 
ustawy Pzp. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

  
 
…………………………………………                                                                                                           
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

□ * należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp  z 

wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu (należy podać nazwy i adresy siedzib) 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na 
brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania: ……………………………………….. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

  
 
…………………………………………                                                                                                           
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

* zakreślić właściwe 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

  
 
…………………………………………                                                                                                           
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 


