SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:
GMINA SZYDŁOWIEC
26–500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1
tel. 048 617 86 30, fax. 048 617 05 10
e-mail: przetargi@szydlowiec.pl
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.bip.szydlowiec.pl
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie
przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej p.z.p. na usługi pn. „Udzielenie
i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie planowanego w 2021
roku deficytu budżetowego Gminy Szydłowiec oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
w wysokości 2.400.000,00 zł. ”.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej
dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl

Znak postępowania: Fn.271.1.2021.IC

ZATWIERDZAM
BURMISTRZ SZYDŁOWCA
/-/
Artur Ludew
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Rozdział I – Informacje ogólne
1. Tryb udzielenia zamówienia:
1.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275
pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.).
1.2 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.

2. Podwykonawstwo/podmioty trzecie
2.1 Podwykonawstwo
2.1.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2.1.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
2.1.3

Zamawiający

wymaga,

aby

w

przypadku

powierzenia

części

zamówienia

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy
(firmy) tych podwykonawców wraz z przedmiotem umowy o podwykonawstwo.
2.2 Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
- spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II SWZ,
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
- złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
2.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
- wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- wszelka korespondencja
z pełnomocnikiem.

będzie

prowadzona

przez

zamawiającego

wyłącznie

2.4 Potencjał podmiotu trzeciego
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może
polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp.
Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu ma podstawie art. 108
ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
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3. Komunikacja w postępowaniu
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/ zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące
przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III SWZ.
Uwaga!
Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać
z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej (załącznik nr 6 do SWZ). Instrukcja została
zamieszczona także bezpośrednio na ww. Platformie, link:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.bip.szydlowiec.pl

4. Wizja lokalna
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzania dokumentów dotyczących zamówienia.

5. Podział Zamówienia na części
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa
w art. 92 ustawy Pzp.

7. Katalogi elektroniczne
Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

8. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315
ustawy Pzp.

9. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308
ust. 1 ustawy Pzp.
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10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7
i 8.

11. Rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

15. Ochrona danych osobowych
15.1 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:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku
z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Burmistrz
Szydłowca, 26-500 Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 1,
b) administrator wyznaczył Inspektora Danych osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: iod@szydlowiec.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
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e) 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, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
f) 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;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) 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;
i) 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.
j) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.
Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
II. Wymagania stawiane wykonawcy
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie
planowanego w 2021 roku deficytu budżetowego Gminy Szydłowiec oraz spłatę wcześniej
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zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów w wysokości 2.400.000,00 zł. ”.
1.2 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66113000-5 Usługi udzielania kredytu
1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia
– załącznik Nr 1 do SWZ
2. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na
podstawie stosunku pracy.
2.1 Stosownie do art. 95 ust.1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszelkich osób wykonujących
w ramach realizacji usługi czynności polegających na wykonaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z obsługą
administracyjno – księgową przedmiotu zamówienia (czynności związane z obsługą kredytu).
2.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
czynności wskazane powyżej. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań zamawiający
uprawniony jest w szczególności do żądania:
 oświadczenia zatrudnionego pracownika,
 oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę,
 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika,
 innych dokumentów
− 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;
2.3 Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w ppkt. 2.2 dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w ppkt 2.1.
2.4 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
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3. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2
ustawy Pzp.
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, o których
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

4. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.
Zamawiający nie żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

5. Termin wykonania zamówienia.
5.1 Z zastrzeżeniem pkt 5.2, terminem wykonania zamówienia jest okres do momentu spłaty
kredytu, nie później niż do dnia 31.12.2034 rok.
5.2 Kredyt uruchomiony zostanie w terminie podpisania umowy. Wypłata kredytu nastąpi
najpóźniej do dnia 15.12.2021 roku.

6. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu do udzielnie zamówienia.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące.
6.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
6.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży aktualne zezwolenie
na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych
przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo
bankowe (Dz.U. 2020, poz. 1896 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1
ustawy Prawo bankowe – inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed
dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
6.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
6.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

7. Podstawy wykluczenia.
7.1 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108
ust. 1 Pzp, wykonawcę :
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1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
KK,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z 25.6.2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299
KK,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na
celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U.2021.1745 t.j. z dnia 2021.09.27),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 KK,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d KK, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
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konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie
od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.2 Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109
ust. 1 pkt 4 Pzp :
1) 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;
7.3 Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
7.4 W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia
zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych
wykonawców.

8. Wykaz podmiotowych środkach dowodowych
8.1 Dokumenty składane razem z ofertą
1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert, tymczasowo
zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe (oświadczenie – załącznik nr 3
do SWZ).
3) Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
4) Oświadczenie składają odrębnie:
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- wykonawcy/ każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza
brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełniania
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak
podstaw wykluczenia podwykonawcy.
5) Do oferty wykonawca załącza również:
a) pełnomocnictwo
- gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do
oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia
oferty lub złożenia oferty i podpisania umowy,
- w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać
w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, nazwy
oraz adresy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz nazwę
i adres ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania.
b) Formularz cenowy (załącznik nr 2 do SWZ)
c) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty
składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca wraz
z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępnione, oraz
wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8.2 Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie.
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
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w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4)
ustawy Pzp.
b) 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 wykonawcą, 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 niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SWZ),
c) Zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy
Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 poz. 1896 z późn. zm.), a w przypadku określonym w
art. 178 ust.1 ustawy Prawo bankowe – inny dokument potwierdzający rozpoczęcie
działalności przed dniem wejścia w życie ustawy;
d) Umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
8.3 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
8.4 Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać
wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
8.5 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać
Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ,
w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70
PZP. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.

9. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

10.
Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej.
10.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
10.2 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:
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przetargi@szydlowiec.pl
www.bip.szydlowiec.pl

Adres

strony

internetowej

prowadzonego

postępowania:

10.3 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani/Pan:
- Iwona Czarnota, tel. (48) 617-86-34 email: skarbnik@szydlowiec.pl
10.4 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
10.5 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 systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
10.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.
10.7 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
10.8 Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.

11. Opis obliczenia ceny
11.1 W celu obliczenia ceny oferty, wykonawca wypełnia formularz cenowy, stanowiący
załącznik nr 2 do SWZ.
11.2 Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny.
11.3 Cena ofertowa brutto musi uwzględniać łączny koszt obsługi kredytu (w PLN) wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, informacjami o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany
określonymi w niniejszej SWZ.
11.4 Kredyt uruchomiony zostanie w terminie podpisania umowy (na potrzeby obliczania
ceny, należy przyjąć: 1M WIBOR liczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego
okres odsetkowy, powiększona o marże bankową określoną na dzień otwarcia ofert – marża stała
w okresie kredytowania ). Wypłata kredytu nastąpi najpóźniej do dnia 15.12.2021 roku.
11.5 Spłata kapitału kredytu będzie następowała w równych kwartalnych ratach, (okres
karencji w spłacie kapitału do 31 grudnia 2026 roku ) w latach 2027-2034.
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11.6 Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
11.7 Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
11.8 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
11.9 Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do
rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
11.10 Do obliczenia ceny udzielonego kredytu należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w danym
roku, 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym.
11.11 W celu obliczenia ceny ofertowej dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy
przyjąć:
1) stawkę WIBOR 1M liczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego
okres odsetkowy.
2) stałą marżę proponowaną przez Bank, obejmującą w kalkulacji wszystkie koszty
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z SWZ, jak również
w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia, marża
banku nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy.
11.12 Stawka procentowa marży służąca do obliczenia wartości oferty musi być
wyszczególniona w ofercie i zostanie przeniesiona do treści umowy jako niezmienna w
okresie kredytowania.
11.13 W celu porównania złożonych ofert Wykonawca przyjmuje założenie, że wypłata
kredytu nastąpi w dniu 15.12.2021 r.
III. Informacja o przebiegu postępowania
1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za
pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy miniPortal, za
pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na
ePUAP oraz udostępnianego przez miniPortal.
1.2 Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza
do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej przetargi@szydlowiec.pl.
Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny 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
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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).
b) Celem prawidłowej obsługi platformy zakupowej należy posiadać sprzęt komputerowy
z podstawowym oprogramowaniem biurowym oraz dostęp do Internetu. Nie ma wymagania
posiadania specjalistycznych programów czy urządzeń.
1.3 Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za
pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze
do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.

2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert.
2.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.11.2021 roku. do godz. 11:00.
2.2 Sposób składania ofert za pośrednictwem Platformy miniPortal.
2.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2021 roku o godzinie 12:00 poprzez odszyfrowanie
wczytanych na Platformie ofert.
2.4 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
2.5 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscowościach prowadzonej
działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały
otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
3. Termin związania ofertą.
3.1 Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert tj. do dnia 07.12.2021 r.
3.2 W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem
terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3.3 Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
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4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert.
4.1 W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria
przypisując im odpowiednio:
- cena brutto za realizację zamówienia – 100 pkt.
4.2 Sposób obliczania wartości punktowej kryterium
Dla kryterium dotyczącego ceny punkty liczone będą według następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa brutto
C = ------------------------------------------ x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot
zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia - zgodnie z art. 246 ust. 2
Pzp.
4.3 Dane dotyczące kryterium oceny ofert Zamawiający uzyska z oferty Wykonawcy.
4.4 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą tzn. taką która uzyska najwyższą liczbę
punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie
100 pkt.
5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.1 Umowa zostanie zawarta według wzoru standardowej umowy kredytu obowiązującej
Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę z zachowaniem postanowień niniejszej
SWZ.
5.2 Kwota kredytu w wysokości 2.400.000,00 zł. zostanie postawiona do dyspozycji
Zamawiającego w terminie do 15.12.2021 roku.
5.3 Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na częściowe sfinansowanie
planowanego w 2021 roku deficytu budżetowego Gminy Szydłowiec oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów.
5.4 Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej w drodze realizacji
przez Wykonawcę zlecenia płatniczego Zamawiającego.
5.5 Wykonawca przeleje kwotę kredytu na rachunek wskazany przez Zamawiającego
w terminie nie dłuższym niż 15.12.2021 rok.
5.6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu
bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
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5.7 Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez
Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją – bez
ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
5.8 Wykonawca nie może zobowiązać Zamawiającego do korzystania z żadnych innych
swoich usług i produktów za wyjątkiem tych, które stanowią przedmiot zamówienia.
5.9 Wykonawca będzie naliczał odsetki kwartalnie od faktycznie wykorzystanego kredytu.
Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że
rok liczy 365 dni, 366 dni w roku przestępnym; od dnia powstania zadłużenia z tytułu
udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. Przez kwartał należy
rozumieć kwartał kalendarzowy.
5.10 Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia i
podlegają spłacie kwartalnie nie później niż do 30-go dnia miesiąca kończącego kwartał od
dnia uruchomienia kredytu, przy czym gdy ostateczny dzień płatności przypada na dzień
wolny od pracy, termin płatności przypada na pierwszy dzień roboczy przed tym dniem.
5.11 O zmianie oprocentowania Wykonawca będzie każdorazowo zawiadamiał
Zamawiającego w formie pisemnej, podając jednocześnie wysokość obowiązującej w danym
kwartale wysokości odsetek.
5.12 Ustala się okres karencji w spłacie kapitału do dnia 31.12.2026 r. W okresie karencji
w spłacie kapitału, spłacie podlegają odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu naliczane
od dnia faktycznie uruchomionego kredytu.
5.13 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku naruszania
przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy oraz złożenia wniosku o wszczęcie
postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego w stosunku do
Wykonawcy.
5.14 Zamawiający zastrzega sobie, iż w trakcie trwania umowy kredytowej, w przypadku
powstania jakichkolwiek okoliczności powodujących, iż marża banku uległyby zmianie lub
powstałaby okoliczność opłacania przez Zamawiającego nowych marży – nie będą one
dotyczyły Zamawiającego.
5.15 Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalane jako suma stawki WIBOR 1M 1
liczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, powiększona o
marże bankową określoną na dzień otwarcia ofert – marża stała w okresie kredytowania. Zmiana
oprocentowania następuje od pierwszego dnia kalendarzowego każdego kwartału. Wysokość
marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy.
5.16 Zmiana oprocentowania kredytu nie powoduje konieczności zmiany warunków umowy
w formie pisemnego aneksu.
5.17 Nie przewiduje się pobrania prowizji przygotowawczej od uruchomienia kredytu,
prowizji i opłat za gotowość lub zaangażowanie lub inne czynności związane z obsługą
kredytu i prowadzeniem rachunku kredytowego.
5.18 Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o prolongatę spłaty raty kredytu. Wniosek
winien być złożony w terminie nie krótszym niż 10 dni przed datą spłaty kredytu.
5.19 Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza
wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. Weksel in blanco - bez kontrasygnaty
skarbnika wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika.
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5.20 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy, w
zakresie następującym:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z
prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych
organów - w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania
postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
2) wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się
uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które umożliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia
siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu
ograniczenia do
minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na
skutek działania siły wyższej;
3) zmiany okresu kredytowania,
4) zmianę danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana rachunku bankowego) oraz zmianę w przypadku wystąpienia rozbieżności lub
niejasności w rozumieniu użytych pojęć w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7.2 Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do
wypełnienia treści umowy.
7.3 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7.4 Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez zamawiającego.
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8. Wykaz załączników
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału
Załącznik Nr 4 – Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej
Załącznik Nr 5- Oświadczenie podmiotu na zasoby którego powołuje się wykonawca
Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
Wykonawcy
Załącznik Nr 7 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
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