Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec
www.wegliniec.pl
e-mail:wegliniec@wegliniec.pl
tel. +4875 77 11 435 fax. +4875 77 12 551

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości powyżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł
(znak sprawy: ZI.271.20.2020.ZP)

Zatwierdzam:

Węgliniec, dnia 03 września 2020r.
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I. Informacje o zamawiającym oraz dane kontaktowe
1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec
NIP – 615 – 18 – 08 – 660
tel. 75 77 11 435 fax. 75 77 12 551
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl
www.wegliniec.pl
skrzynka EPUAP: /aen5554yth/skrytka
godziny pracy zamawiającego: poniedziałek od 700 do 1600; od wtorku do czwartku od 700 do 1500 piątek
od 700 do 1400
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotu
zamówienia:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł”
2.

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą pzp, w trybie przetargu
nieograniczonego, o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł Jest
to usługa powszechnie dostępna o określonych normach technicznych i standardach wynikających z
określonych przepisów prawa ustawy Prawo bankowe. Powtarzalne cechy jakościowe i techniczne
usługi nie wymagają skomplikowanego opisu i podania zróżnicowanych cech jakościowych. Usługa
kredytu dla jednostki samorządu terytorialnego jest w tym samym kształcie dostępna dla każdej
potencjalnej jednostki samorządu terytorialnego, nie ma potrzeby wyrażania jednostkowych i
unikalnych wymagań nabywcy i cech specyficznych przedmiotu zamówienia. W usługach udzielania
kredytu istnieje stały poziom cech oferowanego produktu. Zamawiana usługa udzielania kredytu jest
porównywalna z innymi oferowanymi na rynku.
2. CPV – 66.11.30.00-5 – usługa udzielania kredytu.
3.Kredyt będzie wykorzystany i spłacany w złotych polskich (PLN).
3.1. Wykonawca otworzy dla Zamawiającego rachunek kredytowy.
3.2. Okres kredytowania – od 03.11.2020r. do 31.12.2040r. Ostateczny termin wykorzystania kredytu
upływa w dniu 31.12.2020r. Nie uruchomienie kredytu w w/w terminie nie powoduje żadnych sankcji
dla Zamawiającego.
3.3. Okres karencji spłaty rat kapitałowych do 31.03.2021r.
3.4. Środki pochodzące z kredytu będą uruchamiane maksymalnie w dwóch transzach. Nie przewiduje się
przedkładania bankowi faktur.
3.5. Informacje o sytuacji finansowej gminy zawiera załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
3.6. Kredyt zostanie przeznaczony na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych .
3.8. Od kwoty wykorzystanego kredytu bank nalicza odsetki według zmiennej stawki procentowej ustalanej
na bazie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych (WIBOR 3M) powiększonej o stałą w czasie trwania
umowy marżę banku. Odsetki nalicza się za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, przy założeniu,
że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. Bank nalicza odsetki za miesięczne okresy
obrachunkowe. Odsetki nalicza się i wpłaca w ostatnim dniu okresu obrachunkowego.
3.9. Stawka WIBOR 3 M naliczana jest jako średnia z 25 dni poprzedzających dzień spłaty raty odsetkowej.
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3.10. Od kwoty przyznanego kredytu bank pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości nie większej
niż 1% kwoty kredytu. Prowizja przygotowawcza płatna będzie jednorazowo w dniu zawarcia umowy.
3.11. Nie dopuszcza się pobierania odsetek i rat kapitałowych bezpośrednio z rachunku Zamawiającego.
3.12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu
dodatkowych opłat.
3.13. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
3.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty kredytu – bez pobierania przez bank
dodatkowych opłat i prowizji.
3.15. Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego.
4. Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji
zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez wykonawcę oferty częściowej,
5.1. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie
większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
6.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, KTÓRYCH SPEŁNIANIE WYMAGANE JEST
OD WYKONAWCÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada Zezwolenie Komisji
Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2187) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w
zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika,
numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku
(względnie rocznika i pozycji).
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy
3) zdolności technicznej lub zawodowej: nie dotyczy
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW:
a) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy pzp, tj.:
- pkt 12): wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
- pkt 13): wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. z 2018 r., poz.
1600 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z
2019r. poz. 1468 i 1495),
 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny,
 skarbowe,
 o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 769);
- pkt 14): wykonawcę, 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 13 j/w;
7.
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-

pkt 15): wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- pkt 16): wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- pkt 17): wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- pkt 18): wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
- pkt 19): wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- pkt 20): wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- pkt 21): wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214);
- pkt 22): wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
- pkt 23): wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
b) wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp:
Zamawiający wykluczy wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
pzp, tj. wykonawcę:
- pkt 1): 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 2015r.
– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 2019r. poz. 243 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
2003r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 498).
- pkt 8): który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 artykułu 24 ustawy pzp, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
c) Wykluczenie wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy pzp.
d) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5
pkt. 1 i 8 ustawy pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
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oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
e) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 2 lit.
d) niniejszego ustępu.
f) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
uwzględniając przesłanki, o których mowa wyżej.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1)

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (w
formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/EU, zwanego dalej „jednolitym
dokumentem” lub „JEDZ”). Wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu JEDZ w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z ofertą. Wykonawca
wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych
dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie
dokumentu elektronicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument, o
którym mowa w pkt 1 niniejszego ustępu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w
załączniku nr 5 do SIWZ
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
pzp.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia
lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.
Na wezwanie, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego ustępu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia
następujących dokumentów:
a) w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

2)

3)

4)

5)

6)
7)
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Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.
U. z 2018 r., poz. 2187) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej
w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru
i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku (względnie
rocznika i pozycji).
b) w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy
c) w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: nie dotyczy
d) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
- 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,
wg załącznika nr 2 do oferty;
- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, wg załącznika nr 3 do oferty;
- oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1170), wg załącznika nr 4 do oferty;
8)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na
wezwanie zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w ust. 6 pkt 7 ;

9)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w pkt. 7 lit. d) tiret pierwszy niniejszego ustępu: składa 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy pzp,
b) w pkt. 7 lit. d) tiret drugi, trzeci i czwarty niniejszego ustępu: składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
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- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
10)
Dokumenty, o których mowa w pkt. 9 lit. a) i pkt. 9 lit. b) tiret drugi niniejszego ustępu, powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt. 9 lit. b) tiret pierwszy niniejszego ustępu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem tego terminu.
11)
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 pkt.
9 niniejszego ustępu, 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 albo
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 10
niniejszego ustępu stosuje się.
12)
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt. 7 lit. d) tiret pierwszy niniejszego ustępu, składa dokument, o którym mowa w pkt. 9
lit. a) niniejszego ustępu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy pzp. 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. Zapis pkt. 10 zdanie
pierwsze niniejszego ustępu stosuje się.
13)
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
14)
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy pzp, jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z
2020r. poz. 346).
9.

1)
2)
3)
4)

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA):
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1
i 8 ustawy pzp.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w ust. 6 pkt.
3 składa każdy z wykonawców.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców
występujących wspólnie.
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa.
Uwaga !
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Pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu
poświadczonej notarialnie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
5) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę: w
miejscu np.: „oznaczenie wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów
występujących wspólnie, a nie tylko pełnomocnika.
6) Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została wybrana, zobowiązani są przed zawarciem
umowy do przedstawienia zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.
10. PODWYKONAWCY:

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
3) W pkt. 11 formularza oferty wykonawca zobowiązany jest oświadczyć (dokonując odpowiedniego
skreślenia) czy przedmiot zamówienia zamierza zrealizować sam, czy też zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wskazując jednocześnie zakres (część)
zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome,
podać firmy podwykonawców. W przypadku braku informacji w przedmiotowym zakresie,
zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez
udziału podwykonawców.
11. INFORMACJA

O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:
11.1. Informacje ogólne:
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa
się
przy
użyciu
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl,
ePUAP-u
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
3) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Jolanta Zawisza tel.
75 77 11 435 , e-mail: zawisza@wegliniec.pl i Barbara Czapiewska tel. 75 77 11 435 wew. 39, email:czapiewska@wegliniec.pl
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie e-PUAP.
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
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.
8) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zmówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Klucz publiczny udostępniony
zostanie na stronie internetowej zamawiającego www.wegliniec.pl wraz z udostępnieniem
niniejszej SIWZ.
9) Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie „PDF” zaleca się podpis formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż „PDF” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
11.2. Złożenie oferty
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty

lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres skrzynki
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2)

3)

4)

5)

6)

ePUAP Zamawiającego do złożenia oferty:skrzynka EPUAP: /aen5554yth/skrytka. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w
formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z
miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. a następnie wraz z plikami stanowiącymi
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę wskazanymi ust. 14 pkt 2
niniejszego rozdziału, skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) i dopiero zaszyfrować
aplikacją do szyfrowania także jako ZIP.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.

11.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt
9.2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia TED.
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: wegliniec@wegliniec.pl
3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na
wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11.4. Otwarcie ofert;
1) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
2) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
3) Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z
wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwierania ofert. Zamawiający prześle
niezwłocznie wykonawcy te informacje.
4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
- kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
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- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
- ceny, wysokości marży w %, wysokość prowizji bankowej w zł
12. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Uruchomienie kredytu – od 03.12.2020r. do 31.12.2020r. Spłata ostatniej raty zobowiązania wobec banku
– 31 grudnia 2040 r.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1.Wykonawca określi cenę na podstawie następującego wzoru:
C = Pp + Ko+ Wo
Gdzie:
a. C – cena oferty
b. Pp - prowizja przygotowawcza
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców prowizji przygotowawczej w wysokości nie
przekraczającej 1% kwoty kredytu. Oferty wykonawców, którzy zaoferują prowizję przygotowawczą w
wysokości wyższej niż 1 procent kwoty kredytu będą odrzucone.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę prowizji przygotowawczej tylko jeden raz, tzn.
prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Wykonawca nie może naliczać prowizji od wcześniejszej spłaty
kredytu lub od niewykorzystanej kwoty kredytu.
c. Ko - oprocentowanie kredytu - Ko = WIBOR 3 M ± marża złotowa niezmienna w okresie
kredytowania.
Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i
okresu karencji w oparciu o wskaźnik średniego oprocentowania depozytów bankowych – WIBOR 3M z
25 dni poprzedzających miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, powiększony lub pomniejszony o marżę
Wykonawcy, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy).
d. Wo - suma innych opłat i prowizji bankowych + koszt zabezpieczenia kredytu w postaci
weksla własnego „in blanco”
12.1. W celu obliczenia ceny ofertowej dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy przyjąć
WIBOR 3 M – 0,23%
12.2. Dla obliczenia ceny oferty ustala się datę uruchomienia kredytu – 03.11.2020r.
12.3. Cena oferty oraz wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą następują w złotych
polskich. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1) Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).
2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu,
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. 6 b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 110).
3) Zamawiający dokona zwrotu wniesionego wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1 - 4 ustawy pzp.
4) Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych
w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
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5) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 3 ustawy pzp.
6) Wadium w formie pieniężnej należy przelać na konto zamawiającego Nr 41 8382 0001 2600 0648 3000
0070

7) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin wpływu pieniędzy na konto
zamawiającego, z uwzględnieniem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji winno być złożone w formie oryginału w postaci
dokumentu elektronicznego i przekazane wraz z ofertą.
8) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
9) Nie zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty.
15. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
3) Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
Zamawiający prześle jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom,
którym przekazał niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła
zapytania.
1)

16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1) Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
2) Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty:
16.1.1. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), wg załącznika nr 1 do oferty, wymagane
ust. 6 pkt.1,
16.1.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, z uwzględnieniem postanowień ust. 7 pkt. 4.
16.1.3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu
elektronicznego) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba
że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 poz.
346), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika
z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
16.1.4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z
uwzględnieniem postanowień ust. 12 pkt. 7.
3) Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty zamieszczonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta musi być podpisana (kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z
formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej firmy wykonawcy.
4) Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostaną wypełnione przez
wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej siwz, bez dokonywania w nich zmian przez
wykonawcę.
5) Zamawiający nie dopuszcza złożenia przez wykonawcę oferty częściowej.
6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez wykonawcę oferty wariantowej.
7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust
1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
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10) Wykonawca występujący wspólnie z innym wykonawcą, nie może składać oferty jako samodzielny
wykonawca lub występować wspólnie z jakimkolwiek innym wykonawcą w tym samym
postępowaniu.
11) Oferta i załączniki powinny być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 14, pkt 2 należy złożyć w terminie do dnia 09.10.2020
r. do godziny 1200 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na wPUAP i
udostępnionego
również
na
miniPortalu
na
adres
skrzynki
ePUAP:
skrzynka
EPUAP: /aen5554yth/skrytka..
18. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
19. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1) Zamawiający otworzy oferty w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu
09.10.2020 r. o godz. 1230 do siedziby zamawiającego.
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę)
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę oferty, wysokość marży w %, wysokość prowizji
bankowej w zł
20. KRYTERIA WYBORU OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT:

1.Zamawiający oceni wyłącznie oferty nieodrzucone.
2. Oferty niespełniające wymagań określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
i SIWZ zostaną odrzucone.
3.Oferty będą oceniane w oparciu o następujące kryterium:
- cena oferty - 100%
4.Maksymalna ilość punktów, jaka można uzyskać wynosi 100 pkt.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, przy czym
oferty oceniane będą wg wzoru:
najniższa cena oferty
x 100 =______pkt
cena badanej oferty
21. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1) Zamawiający udzieli zamówienia, poprzez zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta będzie
najkorzystniejsza, odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
d) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3) Zamawiający zamieści informacje o których mowa w pkt. 2) lit. a) i d), również na stronie internetowej.
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4) Podpisanie umowy nastąpi po spełnieniu warunków zastrzeżonych w ust. 7 pkt. 6) specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
5) W przypadku wykonawców występujących wspólnie zamawiający będzie kierował korespondencję do
ustanowionego pełnomocnika.
22. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
23. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU:

1) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach
określonych w art. 93 ustawy pzp.
2) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3) Zamawiający udostępnia informacje o unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne, na stronie internetowej.
24. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
25. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy pzp.
26. W

sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

27. KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu
jest: Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec.
1. Kontakt z administratorem danych e-mail: iod@wegliniec.pl
2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie niniejszej umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach realizacji niniejszej umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa, w tym podmioty przetwarzające
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania niniejszej umowy a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku
gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która
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2.
3.
4.
5.

jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane
osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której
dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne
z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą,
wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub
na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany;
ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie
Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy i Miasta
w Węglińcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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Załącznik nr 1
........................ , dnia .............
miejscowość
Nazwa Wykonawcy:
Adres siedziby Wykonawcy, w tym województwo:
NIP:
e-mail, numer telefonu oraz faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym:
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą*(właściwe zaznaczyć) TAK □

NIE □

FORMULARZ OFERTOWY**
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego oferujemy realizację zamówienia na „Udzielenie kredytu
długoterminowego w kwocie 5 000 000,00 zł „ (znak sprawy ZI.271.20.2020.ZP) zgodnie z
wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za:
cenę brutto :___________ ____________PLN (słownie: _______________________________
złotych), przy czym:
1.1. prowizja przygotowawcza - Pp wynosi ____% kwoty kredytu, tj. _________PLN (słownie:
_______________________________________________),
1.2. koszty związane z oprocentowaniem kredytu Ko= 0,23% + (lub -)* stała marża _____%, tj.
___________PLN (słownie: _______________________________),
1.3. koszty innych opłat i prowizji bankowych, koszt zabezpieczenia kredytu – Wo
=___________zł (słownie: _________________________________________).
1. Cena obejmuje podatek VAT w kwocie: _________PLN*/usługa nie podlega opodatkowaniu
podatkiem od towarów i usług na podstawie ________________________(podać podstawę
prawną)*
2. Termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 31.12.2040r.
3. Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania
ofert.
4. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią istotnych postanowień, które zostaną
wprowadzone do umowy, akceptujemy je i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią i warunkami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami do niej przekazanymi przez zamawiającego przed
terminem składania ofert, akceptujemy je oraz uznajemy się za związanych z określonymi w
nich postanowieniami i zasadami postępowania, zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne
do właściwego przygotowania oferty oraz przyjęliśmy warunki wykonania przedmiotu
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zamówienia.
6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem
niniejszego postępowania, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami
uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.
8. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Pzp oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty:***
1) nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie i
wartości:
_____________________________________________________________________
należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług

9. Nazwa banku i nr rachunku bankowego do rozliczeń z zamawiającym:

...............................................................................................................................................
(wskazany nr rachunku bankowego zostanie wpisany do umowy)

10. Oświadczamy, że następujące dokumenty załączone do oferty są objęte tajemnicą
przedsiębiorstwa (wypełnić w przypadku, gdy którekolwiek z dokumentów załączonych do
oferty są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa):
……………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………..
11. Poniżej wskazujemy nazwy, adresy (firm) podwykonawców oraz części zamówienia, które
zostaną
powierzone
tym
podwykonawcom
(wypełnić
jeżeli
dotyczy).
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
12. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub w art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu1.
13. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:
1)Nazwa Wykonawcy /Imię i nazwisko:
__________________________________
2) tel. _____________________________
3) e-mail ____________________________
4) adres skrzynki ePUAP: _______________
14. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)
2)
3)

Miejscowość i data: ……………………………

.……………………..…………..…….
/Podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do podpisywania oferty/

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa ( usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
1
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Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego
oświadczam, że wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe.

………….……………………..…………..…….
/Podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do podpisywania oferty/
**formularz ofertowy będzie stanowił Załącznik Nr 1 do umowy
* Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:
Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10
milionów euro.
Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z
dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
3) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43
milionów euro.
*** niepotrzebne skreślić.
W przypadku braku skreślenia/wypełnienia pkt 10 zamawiający uzna, że wybór
przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego.
Powyższa informacja jest wymagana dla celów sprawozdawczych oraz sporządzenia ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia.
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Zamawiający:
Gmina Węgliniec
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(oznaczenie wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 2

My niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł”
- oświadczamy, że wobec podmiotu, który reprezentujemy, nie wydano/wydano*
prawomocnego/ prawomocny wyroku/wyrok sądu lub ostatecznej/ostateczną decyzji/decyzję
administracyjnej/administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
………………………………………..….
(miejscowość i data)

………………………………………………………………………….
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
Uwaga !
W przypadku wykonawców występujących wspólnie, każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć
powyższą informację.
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Zamawiający:
Gmina Węgliniec
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(oznaczenie wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 3

My niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł”
- oświadczamy, że wobec podmiotu, który reprezentujemy, nie orzeczono/orzeczono* tytułem
środka zapobiegawczego zakazu/zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

………………………………………..….
(miejscowość i data)

………………………………………………………………………….
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
Uwaga !
W przypadku wykonawców występujących wspólnie, każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć
powyższą informację.
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Zamawiający:
Gmina Węgliniec
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(oznaczenie wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 4

My niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł”
- oświadczam/-y, że nie zalegam/zalegam* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1170),
………………………………………..….
(miejscowość i data)

………………………………………………………………………….
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
Uwaga !
W przypadku wykonawców występujących wspólnie, każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć
powyższą informację.
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Zamawiający:
Gmina Węgliniec

Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(oznaczenie wykonawcy)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BARKU
PRZYNALEŻNOŚCI

Załącznik nr 5

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy pzp, w związku z zamieszczoną na stronie internetowej
zamawiającego informacją z otwarcia ofert, dotyczącą zamówienia publicznego pn.:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł”

oświadczam, że
* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp z
żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
* należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp z
następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty:
1.

…………………………………….

1.

……………………………………..

Jednocześnie oświadczam, że powiązania z innym w/w Wykonawcą/cami prowadzą*/ nie prowadzą* do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Na potwierdzenie tego przedkładam następujące dowody i wyjaśnienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………
(miejscowość i data)
………………………….……………………………………….
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)
*niepotrzebne skreślić
Uwaga !
W przypadku wykonawców występujących wspólnie, każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć powyższą
informację.
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Załącznik nr 6

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY
1. Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28 sierpnia 2020r.
w sprawie zaciągnięcia w 2020r. długoterminowego zobowiązania w formie kredytu.
2. Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r. i 2019r. - strona
internetowa www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/
3. Opinia RIO o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Węgliniec kredytu
długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł – zostanie przedstawiona przed
podpisaniem umowy.
4. Sprawozdanie finansowe w tym Bilans za 2018r, Bilans za 2019r. - strona internetowa
www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/
5. Zaświadczenie z ZUS- zostanie przedstawiona przed podpisaniem umowy.
6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego- zostanie przedstawiona przed podpisaniem
umowy.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019r wraz z częścią opisową - strona
internetowa www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/
8. Uchwała Rady Miejskiej Nr 205/XVII/19 z dnia 30.12.2019r. w sprawie budżetu Gminy
Węgliniec na 2020 rok wraz ze zmianami znajduje się na stronie internetowej
www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/ w zakładce uchwały Rady Miejskiej.
9. Dokument nadający numer NIP Gminie Węgliniec
10. Dokument nadający numer REGON Gminie Węgliniec
11. Uchwała nr 317/XXI/20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.05.2020r. w sprawie
powołania Skarbnika Gminy i Miasta Węgliniec
12. UWAGA! INFORMACJE DODATKOWE:
1. Obsługę bankową budżetu gminu prowadzi Bank Spółdzielczy w Pieńsku, ul. Staszica
20, 59 – 930 Pieńsk.
2. Zamawiający nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami. Gmina Węgliniec
jest członkiem Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregion Nysa, Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, Stowarzyszenia DOT
3. Informacje ogólne o Gminie Węgliniec dostępne są na stronie www.wegliniec.pl oraz
stronie BIP gminy.
4. Statut JST znajduje się na stronie www.wegliniec.pl w zakładce statuty, strategie i
programy
5. Informacje na temat bezrobocia w powiecie zgorzeleckim(nie prowadzi się statystyk dla
poszczególnych gmin) –www.pup.zgorzelec.ibip.pl/statystyka lokalna
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Spłata kapitału będzie następowała co kwartał w następujących kwotach i terminach:

Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Termin
płatności
31.03.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
31.03.2022
30.06.2022
30.09.2022
30.12.2022
31.03.2023
30.06.2023
29.09.2023
29.12.2023
29.03.2024
28.06.2024
30.09.2024
31.12.2024
31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
31.12.2025
30.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026
31.03.2027
30.06.2027
30.09.2027
31.12.2027
31.03.2028
30.06.2028
29.09.2028
29.12.2028
30.03.2029
29.06.2029
28.09.2029
31.12.2029
30.03.2030
28.06.2030
30.09.2030
31.12.2030
31.03.2031
30.06.2031
30.09.2031
23

Kwota w PLN
11 500,00
11 500,00
11 500,00
11 500,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

31.12.2031
31.03.2032
30.06.2032
30.09.2032
31.12.2032
31.03.2033
30.06.2033
30.09.2033
30.12.2033
31.03.2034
30.06.2034
29.09.2034
29.12.2034
30.03.2035
29.06.2035
28.09.2035
31.12.2035
31.03.2036
30.06.2036
30.09.2036
31.12.2036
31.03.2037
30.06.2037
30.09.2037
31.12.2037
31.03.2038
30.06.2038
30.09.2038
31.12.2038
31.03.2039
30.06.2039
30.09.2039
30.12.2039
30.03.2040
29.06.2040
28.09.2040
31.12.2040
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90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
68 500,00
68 500,00
68 500,00
68 500,00

