
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1 300 000,00 zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2021”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OBRAZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409761

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 84

1.5.2.) Miejscowość: Obrazów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-641

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 15 83 65

1.5.8.) Numer faksu: +48 15 83 65 551

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@obrazow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.obrazow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1 300 000,00 zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2021”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd31bf62-21d6-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00198172/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-30 14:21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006881/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 1 300 000,00 zł z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2021

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji,
oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki
do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana
za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 
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8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego poinformowania
Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I „Zamawiający”
(niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej”.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
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 elektronicznej, na adres e-mail
wskazany w rozdziale I „Zamawiający”. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 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.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W
przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca
zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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 Obrazów, Obrazów 84, 27-641
Obrazów.
� inspektorem ochrony danych osobowych jest Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów jest
Pani Tomasz Przewłocki, kontakt: email: tprzewlocki@obrazow.pl tel. 15 8365162; 
� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.); 
� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych
danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
� 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 ***; 
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− 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. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.
** 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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, w walucie
polskiej do wysokości 1 300 000,00 zł, (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100),
przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2021. 
1) Zamawiający zobowiązuje się do ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 31
grudnia 2025 roku. 
2) Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z
deklaracją wekslową. 
3) Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w
okresie od następnego dnia po dniu zawarciu umowy kredytowej, do 31 grudnia 2021 r.
Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. 
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kredytu, a także do wykorzystania
niższej od określonej w umowie kredytowej kwoty kredytu bez kosztów obciążających
Zamawiającego. 
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5) Wykorzystanie kredytu następować będzie w drodze realizacji przez Wykonawcę dyspozycji
uruchomienia transz kredytu, której wzór stanowił będzie załącznik do umowy o kredyt - na
dobro rachunku bankowego Zamawiającego wskazanego w ww. dyspozycji bez prowizji i opłat.
Karta wzorów podpisów, osób upoważnionych do składania dyspozycji wypłaty kredytu w
imieniu Kredytobiorcy będzie stanowiła załącznik do umowy o kredyt. Kredyt uruchamiany
będzie przez Wykonawcę w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 
6) W przypadku pilnego zapotrzebowania na środki Wykonawca przeleje transzę kredytu
najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia pisemnego polecenia, które zostanie
doręczone w pierwszej kolejności faksem (nr faksu podany będzie przez Wykonawcę w umowie
o kredyt), a oryginał osobiście lub listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
7) Pod pojęciem dnia roboczego rozumie się każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz
dni ustawowo wolnych od pracy. 
8) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu dzienne wyciągi bankowe potwierdzające
dokonane operacje na rachunku kredytowym (w tym naliczone i spłacone odsetki) w terminie 1-
go dnia po dniu dokonania operacji, bez prowizji i opłat. 
9) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalane jako suma wysokości stawki WIBOR 3M i
stałej marży Banku - określonej w ofercie - w stosunku rocznym. Oprocentowanie zostanie
ustalone po raz pierwszy według stawki WIBOR 3M ogłoszonej na 2 dni robocze przed dniem
pierwszego uruchomienia kredytu i będzie się zmieniać w każdym ostatnim dniu kalendarzowym
miesiąca kończącego kwartał, a dla kolejnych okresów odsetkowych zostanie ustalone na dwa
dni robocze przed jego rozpoczęciem. Wysokość marży będzie stała w całym okresie
obowiązywania umowy. 
10) Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć
wysokość stawki WIBOR-3M na dzień 15/09/2021r. tj. 0,24%
11) O wysokości oprocentowania obowiązującego w każdym kwartale oraz o wysokości kwoty
należnych odsetek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na 3 dni robocze przed terminem
spłaty, w formie pisemnej, bez obciążania Zamawiającego kosztami. 
12) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki
naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365
dni lub 366 dla roku przestępnego, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu
do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 
13) Spłata odsetek, następować będzie w okresach kwartalnych, na podstawie pisemnych
informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej na 3 dni
przed terminem płatności - bez obciążania Zamawiającego kosztami. W okresie spłaty kapitału
odsetki płatne będą od kwoty kredytu pozostałej do spłaty. 
14) Odsetki za ostatni okres odsetkowy, od dnia ostatniego naliczenia do dnia poprzedzającego
ostateczną spłatę kredytu, spłacone zostaną łącznie z ostatnią ratą spłacanego kredytu w
terminie określonym Harmonogramem spłaty rat kapitałowych. Informację o wysokości kwoty
odsetek spłacanych wraz z ostateczną spłatą kredytu Wykonawca przekaże na 3 dni robocze
przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami. 
15) Za spłatę kredytu lub odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek
Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy,
spłata rat następować będzie w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo
wolnym od pracy. 
16) Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego będzie odpowiadało półtorakrotności stawki
standardowej (WIBOR 3M+stała marża). 
17) W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem stron,
zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną
wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 
18) Spłata rat kapitałowych wynikających z umowy kredytowej następować będzie w ostatnim
dniu miesiąca kończącego kwartał wymienionego w poniższym harmonogramie, z wyjątkiem: 
a) spłaty pierwszej raty kapitałowej, która nastąpi w dniu 31 marzec 2022 roku, 
b) spłaty ostatniej raty kapitałowej, która nastąpi 31 grudnia 2025 roku, 
c) spłaty rat kapitałowych w miesiącu grudniu, które nastąpią w przedostatnim dniu roboczym
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tego miesiąca. 
19) Spłata kapitału odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu spłaty rat kapitałowych -
zgodnie z treścią SWZ. 
Harmonogram ostatecznej spłaty rat zaciągniętego kredytu zostanie ustalony po zakończeniu
2021 roku.
20) Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę części kredytu, po uprzednim zawiadomieniu
przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni przed jej realizacją, bez kosztów
obciążających Zamawiającego. W przypadku gdy Zamawiający zamierza dokonać wcześniejszej
spłaty całości kredytu Wykonawca poinformuje Zamawiającego o kwocie należnych odsetek po 3
dniach roboczych od otrzymania informacji o planowanej przedterminowej spłacie kredytu.
Zamawiający dokona ostatecznej spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami. 
21) W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części
kredytu Zamawiający dokona aktualizacji Harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytu, bez
kosztów obciążających Zamawiającego. Aktualizacja harmonogramu spłaty rat kredytu ustalona
zostanie w formie aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony. 
22) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w poszczególnych latach wysokości rat
przyjętych do spłaty bez dodatkowych prowizji i opłat. 
23) Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację
finansową Zamawiającego, które Zamawiający zobowiązany będzie składać w okresie
kredytowania. 
24) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia, Zamawiający nie będzie wystawiał osobnych weksli i deklaracji wekslowych na
każdy bank z konsorcjum. Dokumenty te wystawione będą na bank umocowany do zawarcia
umowy kredytowej. 
25) Przedłożenie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty
wnioskowanego kredytu, stanowić będzie warunek uruchomienia kredytu. 
26) Wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w
sprawach związanych z wykorzystywanym kredytem. 
27) Okres wypowiedzenia umowy kredytu będzie wynosił 30 dni, zarówno dla Wykonawcy, jak i
Zamawiającego. 
28) Zamawiający nie dopuszcza możliwości podpisania kilku umów kredytowych. 
29) Wszelkie spory powstałe w związku z umową o kredyt będą ostatecznie rozstrzygane przed
sądem właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
30) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako
najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, złożył w terminie do 5 dni od dnia wyboru
oferty, parafowany projekt umowy kredytowej, który będzie uwzględniał wszystkie warunki
określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez
Wykonawcę projektem umowy kredytowej i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do
tego projektu, przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej. 
31) Przewidywany termin zaciągnięcia kredytu /termin do wyliczenia kwoty odsetek: 30.10.2021r.

Inne szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia zawiera SWZ oraz pozostałe
załączniki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-12-31 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami
określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie
Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie 
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania 
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w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie 
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego
do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, 
z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni
Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie
dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ – w zakresie wykonanych
usług wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres usługi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z treścią rozdziału XXII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-06
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