
Nr sprawy: RI.271.24.2018 
 

 
S p e c y f i k a c j a 

istotnych warunków zamówienia 
 
Zamawiający: 

Gmina Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62,  
NIP: 713-287-29-53,  
tel.: 81 478 17 50, 81 7464844, fax: 81 7465001, e-mail: gmina@wolka.pl  
 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 

 

Nazwa zamówienia:   

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2.416.470,00 zł zaciągniętego 
przez Gminę Wólka na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i deficytu budżetu  

w 2018 roku. ” 
 
 
 
 
Tryb udzielenia zamówienia:  

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 
1579 z późn. zm.). 

 
 
Informacja o przetargu została umieszczona: 

 w Biuletynie Zamówień Publicznych; 

 na stronie internetowej http://bip.wolka.pl 

 na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wólka. 
 
 
 
 
                  Zatwierdził: 
            Wójt 
                                                dr  In 
 
ż. Zbigniew Szczepański  



Jakubowice Murowane, dnia 19 listopada 2018 roku 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 
Gmina Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62,  
NIP: 713-287-29-53,  
tel.: 81 478 17 50, 81 7464844, fax: 81 7465001, e-mail: gmina@wolka.pl  
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                        
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych              
(t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1579 z późn. zm.). 

2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie 
„ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której 
mowa w ust. 1. 

3. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Rodzaj zamówienia: usługi. 

5. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46  
ustawy Prawo zamówień publicznych                                                                                                         

6. W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia                 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.). 

7. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1)  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

2) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu                       
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126); 

3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477); 

4) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2479). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Wólka kredytu bankowego do 
wysokości 2.416.470,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i deficytu 
budżetu w 2018r” 



 

2. Oznaczenie wg wspólnego słownika CPV: 

66.11.30.00–5 usługi udzielania kredytu. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia (termin realizacji umowy): spłata do 31.03.2027 roku, 
termin wykorzystania kredytu: najwcześniej od dnia podpisania umowy do dnia 
28.12.2018 roku – w miarę potrzeb wynikających z realizacji zadań określonych  
w budżecie Gminy. 

Przy czym Gmina Wólka jako Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia  
w jednej dyspozycji, o wypłatę kredytu w pełnej wysokości, o której mowa w pkt. III ust. 
1 SIWZ   

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postepowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile to wynika z odrębnych przepisów;  

dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 1, 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada zezwolenie na 
prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług 
objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.); 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt 1 ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie 
zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto 
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 
r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 



ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.). 
 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA  

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne,  
z wzorem stanowiącym Załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji. 

Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który 
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniach, o którym mowa w ust. 1 

Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wymagane 
w pkt VI.1. winien złożyć każdy wykonawca. Dokumenty te potwierdzają spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie,  
w którym każdy w wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.   

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji, innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać 
w szczególności: 

a)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

d)  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

  
 



UWAGA:  
W związku z art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do 
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane”. 

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez 
Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu Zamawiający wezwie do złożenia następujących dokumentów: 

1) zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także 
realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z 
późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 tejże ustawy inny 
dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie 
ustawy, o której mowa w art. 193 Prawo bankowe. 

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu Zamawiający wezwie do złożenia następujących dokumentów:  

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu; 

2) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w 
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności; 

3) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                         
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji,  w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie  
art. 24  ust. 5 pkt 1 ustawy. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. powyżej 
składa:  



a) dla pkt 1 informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

b) dla pkt 4 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, powinny być wystawione nie wcześniej niż                     
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu.  

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Zapis ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu. 

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której dotyczy dokument wskazany w ust. 5 pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ, składa 
dokument o którym mowa w ust. 6 lit. „a” SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby. Powyższy dokument powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

12. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 



podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub 
dokumenty w tym zakresie. 

13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 
lub może jest uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.              

14. Ponadto Wykonawca w ofercie składa: 

1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do 
SIWZ, 

2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty,                               
w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów, 

3) dowód wpłaty wadium (jeżeli dotyczy) 

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). 

15. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z 
Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

16. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego 
rozdziału. 

17. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy. 

18. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

19. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 
winy. 



20. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, udostępniającego swoje zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną. 

21. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Wykonawcy 
występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.   

22. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w formie wskazanej w ust. 2 tego art., oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

23. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

24. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                   
i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego (w rozumieniu 
ustawy Prawo pocztowe), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksem  lub drogą 
elektroniczną na adres gmina@wolka.pl lub michal.suchodolski@wolka.pl  
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                                    
w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 



oferowany przedmiot wymagań określonych przez zamawiającego oraz 
pełnomocnictwa. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu, domniemywa się,                               
że Wykonawca mógł zapoznać się z jego treścią w momencie przesłania faksem lub 
drogą elektroniczną.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,                     
o którym mowa w ust. 5. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza 
na tej stronie.  

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 
ustawy stosuje się odpowiednio. 

10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami,  

11. Wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZ.  
 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 
2. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości 10.000,00 zł. 
3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:  

94 8689 0007 6500 0108 2000 0040 
Tytułem:  Wadium Udzielenie i obsługa kredytu dla Gminy Wólka 



 
za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin, w którym 
odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., Poz. 359 z późn. zm.). 

5. Wadium w przypadku Wykonawców działających wspólnie może być wniesione 
przez jednego z Wykonawców – pełnomocnika, z zaznaczeniem że jest przez niego 
wnoszone w imieniu Wykonawców. 

6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 
a) być wystawione na Gminę Wólka,  Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, 
b) zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym 

zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych 
w art. 46 ust. 4a i 5 PZP, 

c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 
7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 

Ponadto w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał 
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem 
terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 19 – sekretariat lub 
zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty. 

8. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia  
w przypadkach wymienionych w art. 46 ust 1, 1a oraz 2 ustawy. W przypadku wpłaty 
przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz  
o prowizje bankowe. 

9. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności 
wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy. 

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11. W przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób 
nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt. 7b 
ustawy. 

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  



2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody                                    
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

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

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca winien zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty udziału w niniejszym postępowaniu.  

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym 
Załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  

5. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.  

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której 
mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.  

9. Oferta musi zawierać wymagane dokumenty określone w Rozdziale VI SIWZ.   

10. Załączniki winny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków                           
i postanowień zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część 
powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje „NIE DOTYCZY”. 

11.   Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączników zawartych w niniejszej 
SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników sporządzonych przez 
Wykonawcę, jednakże muszą one zawierać dane wymagane przez Zamawiającego.   

12.    Oferta, dokumenty i oświadczenia powinny być podpisane przez osobę/y 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

13. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Takie pełnomocnictwo 



powinno zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność 
przez notariusza.  

14. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach oferty) winny 
być podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

15. Wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane, a całość 
trwale spięta. 

16. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w sposób czytelny i trwały 
uniemożliwiający dekompletację oferty.  

17. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są                               
w oryginale. 

18. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których 
mowa w ust. 17, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                                 
z oryginałem. 

19. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

20. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

21. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie w 
sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność, zaadresowanej: Urząd Gminy Wólka Jakubowice  Murowane  8,  
20-258  Lublin,  oraz posiadać oznaczenia nazwę i adres Wykonawcy oraz numer 
telefonu, aby można było ją odesłać w przypadku złożenia po wyznaczonym 
terminie. 

Nazwa (firma) Wykonawcy 
Adres Wykonawcy                                                                   

                                        Urząd Gminy Wólka   
                                            Jakubowice Murowane 8 

                                 20 – 258 Lublin 
Oferta w przetargu nieograniczonym pn.: 

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2.416.470,00 zł 
zaciągniętego przez Gminę Wólka na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 

deficytu budżetu w 2018 roku. ” 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert 



22. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający 
nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe  
otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

23. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami 
jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

24. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później                         
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane                          
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

25.  Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
Wykonawca powinien załączyć (ponumerowane i zszyte) do oferty w osobnej 
kopercie opisanej „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 
 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami złożyć                
w terminie do dnia  

04.12.2018 r. do godz. 10:00  

w siedzibie Urzędu Gminy Wólka, Jakubowice  Murowane  8,  20-258  Lublin, biuro 
podawcze.  

2. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w wymaganiami ponosi Wykonawca.  

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie                                             
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert, określonym                         
w niniejszej Specyfikacji.  

4. Powiadomienie musi być złożone wg zasad wymaganych przy złożeniu oferty  
i dodatkowo oznaczone określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”. 

5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 

04.12.2018 r. o godz. 10:15  

w siedzibie Urzędu Gminy Wólka  

Jakubowice  Murowane  8,  20-258  Lublin w sali konferencyjnej pokój. nr 22   

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 



8. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o 
tym fakcie Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu na wniesienie 
odwołania. 

9. Oferty będą otwierane wg kolejności wpływu u Zamawiającego.  

10. Otwarcie ofert jest jawne. 

11. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                              
i warunków płatności zawartych w ofertach. 

12. Niezwłocznie po otwarciu ofert zmawiający  zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

13. W toku badania i oceny ofert Zmawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 14, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści.  

14. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

15. Jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, to Zamawiający 
odrzuca jego ofertę.   

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Zamawiający wskazuje do obliczenia ceny oferty, datę uruchomienia kredytu w 
wysokości 2.416.470,00 zł w dniu 20.12.2018 r. 

2. Do symulacji należy przyjąć stawkę Wibor 3M z dnia .12.11.2018. w wysokości 
1,72%.  

3. Do obliczeń należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych dla danego roku 
oraz rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w okresie odsetkowym.  

4. Należy przyjąć że spłata kapitału i odsetek dokonywana będzie zgodnie z 
harmonogramem i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 
Załącznik Nr 5 do SIWZ  

5. Wszystkie wartości muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  



6. Symulacja kredytu zawiera wszystkie koszty odsetkowe, w tym wskazuje, jaka 
wielkość marży (ponad stawkę bazową) jest oferowana. W oparciu o sporządzoną 
symulację, Wykonawca sporządzi harmonogram spłaty kredytu, stanowiący integralną 
część umowy o udzielenie kredytu. 

7. Oprocentowanie kredytu będzie liczone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M  
z godziny 11.00 kwotowanej w dniu poprzedzającym okres odsetkowy, publikowanej  
w  serwisach  informacyjnych, dziennikach itp. W  przypadku gdy w ostatnim dniu 
poprzedzającym okres odsetkowy nie ma kwotowań stawki WIBOR 3M, przyjmuje 
się stawkę z ostatniego dnia, w którym kwotowania się odbyły. 

8. Elementy składowe ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 9 ust. 6 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania 
faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 95, poz. 798). 

9. Za dzień wypłaty/uruchomienia kredytu uznaje się dzień zaksięgowania środków na 
rachunku Zamawiającego.  

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych                  
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.  

2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: 
 

 Opis kryteriów oceny Znaczenie 

A. Cena 60% 
B. Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu 40% 

A/ Kryterium ceny: 

Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty: 

 

       Cena oferowana najniższa 
A =        ---------------------------------------------   x 100 pkt  x 60% 

    Cena oferty badanej 

B/ Kryterium termin wypłaty poszczególnych transz kredytu: 

 Punkty za to kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: 

 Za zaoferowanie terminu do 3 dni włącznie – 40 pkt; 

 Za zaoferowanie terminu od 4 dni do 5 dni włącznie – 30 pkt; 



 Za zaoferowanie terminu od 6 dni do 7 dni włącznie – 20 pkt; 

 Za zaoferowanie terminu od 8 dni do 9 dni włącznie – 10 pkt; 
 

Najdłuższy termin wypłaty poszczególnych transz kredytu wynosi 10 dni, przy czym 
w przypadku zaoferowania 10-dniowego terminu oferta w tym kryterium otrzyma               
0 pkt. 

Oferty z terminem wypłaty poszczególnych transz kredytu dłuższym niż 10 dni zostaną 
odrzucone. 

3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są 
punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie będzie miał następujący wzór: 

P (punkty) = A+B 

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość 
punktów. 

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym 
kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług , który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                        
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę                         
w niniejszym postępowaniu.  

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy 
na warunkach wskazanych przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 
183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 



wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w 
inny sposób. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                          
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

6. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie 
udzielenia zamówienia należy dostarczyć umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców. 

7. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć  
Zamawiającemu: 
 
a) szczegółowe dane jakie mają być zawarte w umowie, w szczególności wskazać 

osoby uprawnione ze strony Wykonawcy do podpisania umowy; 

b) dokument potwierdzający umocowanie osób przewidzianych do podpisania 
umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do 
oferty; 

c) w przypadku wykonawców występujących wspólnie – kopię umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców zawierającą w swojej treści następujące 
postanowienia: 

 sposób ich współdziałania, 

 zakres czynności powierzonych do wykonania każdemu z nich, 

 numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z 
tytułu realizacji kontraktu, 

 solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

 wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania 
zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich 
Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od 
Zamawiającego. 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 



 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
TAKICH WARUNKACH 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach jak umowa, której istotne warunki 
zawarte zostały w Załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty w przypadkach określonych w załączonym projekcie umowy. 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w 
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio 
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 



6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 

7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i 
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w 
postaci papierowej pisemnej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie.  

8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie 
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 
wolnych od pracy. 

11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 18 w zakresie wniesienia odwołania i skargi 
mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

 
XVIII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

Zamawiający może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.  

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców o ile są znane. 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane                         
lub usługi  następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy lub oświadczenia lub 
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować                 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

XIX. INFROMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 
36 A UST 2 



Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania kluczowych części 
zamówienia przez Wykonawcę.  

XX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Nie dotyczy. 

XXI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 
ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 

Nie dotyczy. 

XXII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH,  O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ  

Nie dotyczy. 
 

XXIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 
WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 
WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W 
WALUTACH OBCYCH 

Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w 
złotych polskich (PLN). 

XXV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
XXVI. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU                              

W POSTĘPOWANIU, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 93 UST. 4 USTAWY PZP. 

XXVII. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY 
Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 
zawiązanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo 
zamówień publicznych z uwagi na fakt, że przy realizacji przedmiotu zamówienia nie 
występują czynności określone w ustawie Kodeks pracy, do których odsyła przedmiotowy 
przepis. 

 
XXVIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 29 UST 4 USTAWY 

 



XXIX. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIENIA 
INFORMACJI ZAWARTYCH W OFERCIE W POSTACI KATALOGU 
ELEKTRONICZNEGO ANI DOŁĄCZENIA KATALOGU 
ELEKTRONICZNEGO DO OFERTY 

 
XXX. ZMIANY UMOWY 

 
Warunki dotyczące zmian umowy zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym 
Załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

XXXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i jest zgodna z treścią niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą 
wg przyjętych kryteriów wyboru i sposobu oceny ofert. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.). 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostaje udostępniona nieodpłatnie                          
w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.wolka.pl.  

 

XXXII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - 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). 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), 
dalej „RODO”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wólka z siedzibą  
w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62 , 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wólka jest Pan/i Robert 
Gostkowski, adres e-mail; iodo@wolka.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2.416.470,00 zł na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminie Wólka”, znak sprawy 
RI.271.24.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 



3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”,  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat  od  dnia  zakończenia  postępowania  o  udzielenie zamówienia,  
a jeżeli  czas trwania  umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 
czas trwania umowy; 

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

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

8. posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

**; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

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

9. nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

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

 

* 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 

 
 
 



XXXIII. ZAŁĄCZNIKI:  
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy; 
Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy 
kapitałowej; 
Załącznik Nr 4 – istotne postanowienia umowy;  
Załącznik Nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
Załącznik Nr 6 – Sprawozdania finansowe za 2017 r.; 
Załącznik Nr 7 – Sprawozdania finansowe za 2018 r.; 
Załącznik Nr 8 – Uchwała Rady Gminy Wólka Nr XLVIII.292.2018 z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 
Załącznik Nr 9 – Uchwała Rady Gminy Wólka Nr XLI.248.2017 z dnia 28 grudnia 2017r. 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 
Załącznik Nr 10 - Uchwała Nr RIO-I-0032/77/2017 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie opinii  
o przedłożonym projekcie uchwały budżetu gminy Wólka na 2018 rok 
Załącznik Nr 11 - Uchwała Nr RIO-I-0038/77/2018 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii  
o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Wólka wynikającej z planowanych  
i zaciągniętych kredytów; 
Załącznik Nr 12 – Uchwała Nr RIO-I-0039/B/77/2018 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości 
sfinansowania deficytu w uchwale budżetowej gminy Wólka na 2018 rok; 
Załącznik Nr 13 – Uchwała Nr RIO-I-0034/77/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu 
wykonania budżetu gminy Wólka w 2017 roku wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego; 
Załącznik Nr 14 – Uchwała Nr RIO-I-0031/24/2018 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości 
spłaty kredytu przez gminę Wólkę; 
Załącznik Nr 15 – Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej; 
Załącznik Nr 16 – Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON; 
Załącznik Nr 17 – Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy Wólka  
Załącznik Nr 18 – Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Wólka; 
Załącznik Nr 19 – Informacja na temat zadłużenia Gminy Wólka; 


