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1. Informacje ogólne.
1.1 Zamawiający.
Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa
adres strony internetowej: www.nysa.eu
e-mail: zp_nysa@op.onet.pl
Skrzynka podawcza ePUAP:
/cokk0k251c/SkrytkaESP
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4
1.2.5
1.2.6

Postępowanie.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa
się
przy
użyciu
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu 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.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane
zostały
w
Instrukcji
użytkownika
systemu
miniPortal-ePUAP
https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaObslugi.aspx
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
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.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz są zawarte w treści Załącznika 10
do SIWZ

Tryb udzielania zamówienia.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w
dalszej części Pzp.
Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia została ustalona powyżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Pozostałe informacje dotyczące zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę
obejmującą cały przedmiot zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 99-101b Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
o której mowa w art. 91a ust. 1 Pzp.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie
przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający na podstawie Art. 24aa. ust. 1. Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Strona 3

2.1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia BZP.271.10.2020

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.
1.2 Nazwa przedmiotu zamówienia

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu
w wysokości 24.500.000,00 złotych
(dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych)
1.3 Opis przedmiotu zamówienia

oraz standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich jego

istotnych cech.
3.2.1

Przedmiot zamówienia- udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości
24.500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na
rok 2020 i spłatę zaciągniętych zobowiązań.

3.2.2 Kredyt- zostanie zaciągnięty na okres od IV 2020 do XII 2035.
3.2.3 Spłata raty kredytu (kapitału) dokonywane będą – wg preliminarza.
Terminy spłat
31.12.2021
30.12.2022
29.12.2023
31.12.2024
30.06.2025
31.12.2025
30.06.2026
31.12.2026
30.06.2027
31.12.2027
30.06.2028
29.12.2028
29.06.2029
31.12.2029
28.06.2030
31.12.2030
30.06.2031
31.12.2031
30.06.2032
31.12.2032
30.06.2033
30.12.2033
30.06.2034
29.12.2034
29.06.2035
31.12.2035

Wysokość rat w PLN
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
575.000,00
575.000,00
575.000,00
575.000,00
575.000,00
575.000,00
575.000,00
575.000,00
575.000,00
575.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
2.425.000,00
2.425.000,00
24.500.000,00

3.2.4

Odsetki spłacane będą kwartalnie - od 30.06.2020 bez ich kapitalizacji.

3.2.5

Oprocentowanie kredytu- zmienne oparte o WIBOR 1M skorygowane i marżę wykonawcy
(banku), płatne w dacie spłaty rat kredytu.
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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

3.2.6

Zabezpieczeniem spłaty będzie - weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją do wysokości
udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami.

3.2.7

Zamawiający nie będzie płacił prowizji od niewykorzystanego kredytu.

2.2.8

Zamawiający nie dopuszcza żadnych prowizji za udzielenie kredytu.

3.2.9

Zamawiający nie będzie płacił prowizji od przedterminowej spłaty.

3.2.10 Zamawiający nie będzie płacił żadnych opłat po za odsetkami od kredytu.
3.2.11 Termin realizacji zamówienia - data wpływu na rachunek bankowy - kwoty kredytu.
3.2.12 Dla umożliwienia obliczenia ceny ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1M obowiązującą dnia
26 lutego 2020 r. – 1,54 %.

Termin wykonania zamówienia.
Kredyt- zostanie zaciągnięty na okres od IV.2020 do XII.2035.

Warunki udziału w postępowaniu przetargowym
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.

nie podlegają wykluczeniu z postępowania u udzielenie zamówienia

5.2.

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej
na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z
przepisami ustawy z 29.8.1997 Prawo Bankowe (Dz.U. 2015 poz. 128, j.t.), a w przypadku
określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający
rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art.193
ustawy Prawo Bankowe.

5.3.

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

5.4.

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

5.5.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia –
nie spełnia”.

6. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania.

6.2. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia się z
postępowania wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia BZP.271.10.2020
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6.1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania. 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.

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 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
likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 lub ust.
5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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 oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 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. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z powyższymi
postanowieniami.
6.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp., przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
6.5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Ocena czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przesłanek wskazanych w pkt. 6 zostanie dokonana na
podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ oraz przedstawionych oświadczeń i dokumentów przez
Wykonawcę.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca wypełnia formularz JEDZ/ESPD przy pomocy elektronicznego narzędzia dostępnego na
stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem http://espd.uzp.gov.pl

JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Wykonawca dołącza do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę kompresuje
do jednego pliku archiwum (ZIP).
Złożenie JEDZ-a wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne
ponieważ nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o środkach usług droga elektroniczna
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Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieścił wstępnie przygotowany formularz JEDZ w
formacie xml , stanowiący załącznik do SIWZ.
W celu wypełnienia JEDZ-a należy:
- pobrać plik JEDZ-a w formacie xml, ze strony internetowej Zamawiającego
- zaimportować pobrany plik do eESPD,
- wypełnić zaimportowany formularz, a następnie postępować zgodnie z instrukcją podaną w serwisie.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7.2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

7.3.2. W celu potwierdzenia wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawca złoży:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,
14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
b) zaświadczenie
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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;
c) zaświadczenie 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;
d) 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 Pzp;
Uwaga.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej, jeżeli
Zamawiający posiada 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 (Dz. U. z2014 r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz.
352). W takiej sytuacji Wykonawca winien wskazać w JEDZ dane umożliwiające
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Dokumenty składane po ocenie ofert:
7.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w postępowaniu.
7.3.1.
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca złoży zezwolenie na prowadzenie
działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych
przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29.8.1997 Prawo
Bankowe (Dz.U.2017.1876 t.j. z dnia 2017.10.09), a w przypadku określonym w art. 178
ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed
dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art.193 ustawy Prawo Bankowe.
W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie w JEDZ rocznika, numeru i pozycji
właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3.2 składa poniżej wskazane dokumenty.
7.4.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a 7.3.2 - 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.4.2. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt b-d 7.3.2 - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) 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 rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.4.3. 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
wyżej w pkt. 7.4.1 i 7.4.2, 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. Terminy wskazane w pkt. 7.4.1 i 7.4.2 dotyczące wystawienia
dokumentów stosuje się odpowiednio.
7.4.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt. 7.3.2 lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt. 7.4.1, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 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.
Terminy wskazane w pkt. 7.4.1 dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
7.5. 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.
7.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, wg treści określonej
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zlokalizowanie stosownych dokumentów. Zamawiający samodzielnie pobierze
z tej bazy danych wskazany przez Wykonawcę dokument.
e) 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;
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) 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;

7.7.

formularzem stanowiącym Załącznik 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.
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 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7.8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składane są w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za
zgodność z oryginałem

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.
8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z
zapisami zawartymi w pkt. 7 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, to
Wykonawcy ci są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika.
8.3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
8.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8.5. Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę w formie elektronicznej oryginalnej lub
kopii poświadczonej notarialnie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj z
kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby
pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego
udzielenia), może złożyć kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie poświadczoną
elektronicznie.

9.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, w tym również
umowa, sporządzone będą w języku polskim.
9.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków,
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 postepowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
9.3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
zp_nysa@op.onet.pl
9.4. 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 9.3 adres email.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 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 postepowaniu o udzielenie zamówienia.
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9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów (nie dotyczy składania ofert).

10. Wymagania dotyczące wadium.
10.1.

Wysokość wadium.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia
wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 200.000,00 PLN, słownie: dwieście
tysięcy złotych.

10.2.

Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 Pzp.
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać
następujące elementy:
a) Wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/
poręczenia, gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz
wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze pisemne
żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane w ustawie
okoliczności, okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp,
f) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
i)
wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie
z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego,
j) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był
krótszy niż okres związania ofertą,
Z treści wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powinno
wynikać, że zabezpiecza wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

10.3.
10.4.
10.4.1

Miejsce i sposób wniesienia wadium.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego: ING
34 1050 1504 1000 0022 8890 9431 z adnotacj „Wadium w
postępowaniu nr BZP.271.10.2020”
Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie wniesienia wadium należy
dołączyć do oferty.
W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu
wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. egwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).
Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument
wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową):
na adres poczty elektronicznej: wadia@www.nysa.pl , w wydzielonym odrębnym
pliku (np. .pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający
Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp.
Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać nr BZP.271.10.2020 znak postępowania, do którego wadium jest wnoszone.
lub
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10.4.2

-

10.4.3
10.5.
10.5.1
10.5.2

10.5.3

złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z
ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
jednakże w wydzielonym odrębnym pliku (np: .pdf), w sposób umożliwiający
Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób
nieprawidłowy.
Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 46 Pzp.

11. Termin związania ofertą.
11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 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.
Przedłużenie okresu 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.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

12. Opis sposobu przygotowania oferty.
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12.1. Wymagania podstawowe.
12.1.1.
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ.
12.1.2.
Oferta powinna być sporządzona i w formie pisemnej.
12.1.3.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to zarówno ofert składanych
indywidualnie, jak i ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie ofert.
12.1.4.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców w treści
załącznika do SIWZ oraz na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.
12.1.5.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w
formacie danych doc, docx, PDF i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z
miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
12.1.6.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnice
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
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12.1.8.

12.1.9.
12.1.10.

12.1.11.

12.1.12.

12.1.13.

12.1.14.

Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP).
Wykonawca może przed upływem terminu 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.
Ofertę oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym Jeżeli oferta będzie podpisana przez
pełnomocnika, należy załączyć oryginał pełnomocnictwa elektronicznego. Z treści
dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta oraz każdy dokument
złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z
tłumaczeniem na język polski. Powyższe dotyczy także m.in. wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem..
Dokumenty wchodzące w skład oferty (np. zaświadczenie z urzędu skarbowego, ZUS, informacja
z banku) mogą być przedstawiane w formie oryginałów dokumentów elektronicznych lub
elektronicznej kopii, z tym, że wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz oraz oświadczenia
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji wykonawca polega
na zasadach art.22a ustawy Pzp, lub oświadczenia dotyczące podwykonawców - muszą być
złożone wyłącznie w formie oryginału dokumentu elektronicznego. Za elektroniczną kopię
dokumentu, którego oryginał istnieje w formie pisemnej, można uznać kopię zapisaną na
informatycznym nośniku danych np. skan.
W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej
przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega, bądź przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
powinny być złożone w formie oryginałów dokumentów elektronicznych. Zgodność z oryginałem
musi być potwierdzona przez osobę/lub osoby podpisującą/ podpisujące ofertę upoważnione do
reprezentacji Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.2.

Zawartość oferty.
Na ofertę składa się:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ;
b) JEDZ – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik SIWZ ;
c) Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika – dokument pełnomocnictwa
w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby
uprawnionej do jego udzielenia) lub kopii pełnomocnictwa notarialnie poświadczonej
elektronicznie.
d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, należy
dołączyć oryginalny dokument elektroniczny potwierdzający ustanowienie pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
e) Dowód wniesienia wadium, według zasad określonych w punkcie 10 SIWZ

12.3.

Oferta oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia złożone w trakcie Postępowania są
jawne i podlegają udostępnieniu zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią 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 polecenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia BZP.271.10.2020

Strona 12

12.1.7.

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do której Wykonawca nie
podjął działań, o których mowa w tym punkcie, a także informacji w odniesieniu do której obowiązek
ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji
niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w tym punkcie.

13. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
13.1. Wykonawca może zwrócić się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
13.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 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.
13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 13.2. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt. 13.2.
13.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, udostępnia na
stronie internetowej.
13.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 Pzp stosuje się odpowiednio.
13.7. Jeżeli w niniejszym postępowaniu, zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub
sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej
określonej w dyrektywie.
13.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców oraz zamieszcza
informację na stronie internetowej. Zapis pkt. 13.6 stosuje się odpowiednio.

14. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu do dnia 8 kwietnia 2020 r. do godziny 11:00
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców w treści Załącznika do
SIWZ oraz na miniPortalu.

14.3

Wykonawca winien postępować zgodnie z instrukcją wykorzystywania narzędzia informatycznego w
razie wątpliwości skorzystać z instytucji pytań do SIWZ. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie ofert .
Zaleca się aby założyć profil Wykonawcy i rozpocząć składania ofert z odpowiednim wyprzedzeniem
w szczególności przy pierwszorazowym składaniu ofert na miniPortalu.
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15. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
15.1.

15.2.

Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania
ofert.
Zmiana lub wycofanie złożonej oferty.
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.

16. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 – sala nr
226 (II piętro) w dniu: 8 kwietnia 2020 r. o godz. 11:30

17. Tryb otwarcia ofert.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.

17.5

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
W trakcie otwierania ofert Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
2) informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia – zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:,
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, termin wykonania zamówienia – zawartych w ofertach.
Otwarcie ofert jest jawne.

18. Zwrot oferty bez otwierania.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

19. Opis sposobu obliczenia ceny.
19.1 Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN.
Podstawą ustalenia ceny ofertowej jest suma wartości odsetek, marż, naliczana przez cały okres
spłaty kredytu.
Oprocentowanie kredytu - zmienne oparte o WIBOR 1M skorygowane o stałą marżę Wykonawcy
(banku).
Wysokość marży banku winna zawierać wszystkie koszty i opłaty ponoszone przez Wykonawcę
związane z obsługą kredytu i jest ona stała przez cały okres spłaty kredytu.
19.2 Do celów obliczeniowych należy przyjąć, iż kredyt zostanie zaciągnięty 15-04-2020 r. w kwocie
24.500.000,00zł
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19.3 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
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20. Kryteria oceny ofert
20.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich

znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać
oferta za dane kryterium

1

Cena ( C )

100 %

100 punktów

20.2 Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
(C) =
gdzie:
P(C)
Cmin
Ci

C min
Ci

• 100

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";

20.3 Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta w ocenie uzyska najwyższą
liczbę punktów.
20.4 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena
lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 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.
20.5 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach

21. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
21.1
21.2



21.3

21.4

Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadomi o wynikach postępowania
wszystkich Wykonawców stosownie do postanowień art. 92 Pzp.
Po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o
miejscu i terminie podpisania umowy.
Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów wskazanych w
zdaniu poprzednim, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za jego wykonanie.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 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 Pzp.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp, tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
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22. Środki ochrony prawnej

23. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Gmina
Nysa
z
siedzibą
w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500,
reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul.
Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.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 wysokości 24.500.000,00 zł. nr BZP.271.10.2020 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:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

______________________
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**

Strona 16

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.
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24. Identyfikator postępowania na miniPortalu oraz klucz publiczny

Identyfikator postępowania:

7b41d156-d4f2-4597-b52b-11233a8e9931

Nr referencyjny (nr zamówienia nadany przez Zamawiającego )

BZP.271.10.2020

Klucz publiczny zawarty jest w odrębnym pliku o rozszerzeniu .asc dołączonym do SIWZ
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_7b41d156-d4f2-4597-b52b-11233a8e9931.asc

25. Wykaz załączników do SIWZ
Formularz oferty
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Informacja o przynależności bądź braku przynależności do grupy
kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23
Oświadczenie wykonawcy - na wezwanie

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Strona 17

Załącznik Nr 1 do SWIZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
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