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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

221 000 euro 
 
 
 
 
 
 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego   
w wysokości  4 995 000,00 zł 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający:  Gmina Trąbki Wielkie 
ul. Gdańska 12 
83-034 Trąbki Wielkie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z-ca Wójta Jan Wiczling 
Zatwierdzono, dnia 17.09.2018r.                                                  
                                      .………………………………………. 

(imię, nazwisko osoby zatwierdzającej) 
 

 



 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 
Gmina Trąbki Wielkie 
 ul. Gdańska 11 
83-034 Trąbki Wielkie 
www.trabkiw.ug.gov.pl 
e-mail: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl 
telefon: 58 682 83 23 
fax: 58 682 83 19 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), 
zwanej dalej „ustawą”, wydanych na podstawie tej ustawy rozporządzeń wykonawczych oraz zgodnie 
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 
„SIWZ”. 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
przekraczającej kwoty określone art. 11 ust. 8 ( powyżej 221.000 euro) ustawy z dnia 29 stycznia     
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z zmianami), zwanej dalej „ustawą 
Pzp”. 
3. Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ prowadzone jest z zachowaniem 
formy pisemnej. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 
ustawy, zgodnie z którą, może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego   
w wysokości  4 995 000,00 zł. 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SIWZ. 
Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączono : 
- Harmonogram spłat rat kredytu – załącznik B do SIWZ 
-Załączniki finansowe: 
1.Uchwała Nr LVII/381/2018 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego . 
2.Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 147/g285/B/V/18  z dnia 04.09.2018r. w 
sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za I półrocze 2018 roku. 
3. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Gdańsku nr 057/g285/R/V/18 z dnia 13 kwietnia  
2018  r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie  za 2017 r. .  
4.Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 023/g285/D/V18 z dnia 
16.01.2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego 
określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Trąbki Wielkie na 2018 r. oraz opinii o prawidłowości 
planowanej kwoty długu Gminy Trąbki Wielkie na lata 2018-2032. 
5.Wykaz banków w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek. 
6.Wykaz jednostek organizacyjnych. 
7.Zaświadczenie o wyborze wójta i powołaniu skarbnika 
Informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie  www.ugtr.bip.gov.pl  
      - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok 
      -  uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia WPF na   lata 
2018-2032 oraz kolejne zmiany 
     -uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 28 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na 2018 rok oraz kolejne zmiany 
    - Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 r. , II kwartał 2018 r. 

 

 

http://www.ugtr.bip.gov.pl/


3. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako kod CPV:  
 
66113000-5 – Usługi udzielania kredytu 
 
 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy Pzp. 
6. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 
6 ustawy Pzp 
7. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej na podstawie art. 99 
ustawy Pzp. 
 
8. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Termin realizacji zamówienia (spłaty kredytu) – do  30.09.2032r. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.nie podlegają wykluczeniu 
1) Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie  zweryfikowany na podstawie  przedłożonego wraz 
z ofertą JEDZ –wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ. 
2)Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 
ust. 5 i 8 Ustawy, 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. 
3)Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności  czynu wykonawcy, uzna wystarczające dowody przedstawione na podstawie art.24 ust.8 
ustawy Pzp. 
4)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do 
żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania. 
 
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;  
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do 
wykonywania  czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1876) . tj. aktualne zezwolenie uprawniającego do wykonywania czynności 
bankowych lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania 
czynności bankowych, wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
każdy z nich musi posiadać kompetencje i uprawnienia, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów lub przynajmniej ten Wykonawca, który czynnie będzie realizował zamówienie. 
 
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 
3) Zdolności technicznej i zawodowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 
Warunek udziału w postępowaniu zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie wypełnionej 
Części IV: Kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego 

wszystkich kryteriów kwalifikacji w pkt.  (alfa) w JEDZ. 



 
Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp. 
1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wykonawcę: 
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 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zmianami); 
 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego oraz brak 
podstaw wykluczenia 
 
1.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz nie 
podleganiu wykluczeniu, do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania 
ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (wzór JEDZ w wersji 
edytowalnej stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu o zamówienie publiczne.  
Uwaga 
Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ) dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień 
Publicznych pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf 
1)Wykonawca  składa dokument JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 
udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu 
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez  każdego z nich w 
zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 2 2 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
2)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia musi być złożony przez każdego z Wykonawców.  Oświadczenia te w formie 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
 i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
3)Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu złożył Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące podwykonawców.  
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta 
elektroniczna.  
UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, 
nie stanowi, bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 
JEDZ należy przesłać na adres: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl 
 
Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf. 

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 szczególności w jednym z ww. formatów. 
Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca 
podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf


kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 
elektroniczny, spełniając wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o 
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).  
Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem 
dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez 
oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać 
z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub 
komercyjnych. 
Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie 
pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego 
dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub 
procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ. Wzór formularza ofertowego stanowi 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten 
dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości 
należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy 
(np. JEDZ syg. postępowania ZP.271.14.2018 – nazwa Wykonawcy). 
Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera 
pocztowego Zamawiającego.  
Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie 
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 
 
W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu : 
1. Wykonawcy w terminie 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, 
którzy złożyli oferty, składają 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, 
2.Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi załącznik nr 3 do 
SIWZ 
3.Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym, chyba 
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
 
2.Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży 
następujące dokumenty: 
 
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art.24.ust.5 pkt.1 ustawy Pzp. 
 
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie  określonym w art. 24 ust. 1 pkt.13, 14 i 21 
ustawy Pzp , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ; 
 
3 ) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku  sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem  podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie  wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - oświadczenie 
według wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ; 
 



4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- oświadczenie według wzoru na załączniku nr 5 do 
SIWZ. 
 
5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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. 
 
6) 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 albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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. 
 
3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, 
złoży następujące dokumenty: 
  1)Aktualne na prowadzenie  działalności bankowej, określone w przepisach ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe ( Dz.U. z 2012 poz. 1376 ze zm.) 
 
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także 
oświadczenie na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia wg wzoru na załączniku nr 2 do 
SIWZ - dotyczące tych podwykonawców. 
5. W przypadku  wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Jednolity Europejski 
Dokument  Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 
6. Podwykonawcy: 
1) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę 
firm podwykonawców. 
2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem  do wykonania  zamówienia Wykonawca podał  
nazwy oraz dane kontaktowe  podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, a także zawiadamiał i 
przekazywał informacje na temat nowych  podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację zamówienia. 
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 
8. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w 
oryginale. 
9.Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust.9  powyżej, składane są w oryginale lub 
kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje 
w formie pisemnej. 
10 . Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
11. Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 : 
  1) pkt 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 ustawy Pzp; 
  2 ) pkt 1 ) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 
12. Dokumenty, o których mowa w ust. 12 pkt 1) i pkt. 2) powyżej, powinny być wystawione nie   
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
13. Jeżeli w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ust. 12 powyżej, 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. Przepis ust. 13 
powyżej stosuje się o odpowiednio. 
14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie  niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu. 
15. 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, 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. 
16. Wykonawca nie jest  obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 
podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 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 zdania publiczne  
( Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) . W takiej sytuacji zaleca się aby Wykonawca 
wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się 
znajdują. 
 
  
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się  
z Wykonawcami 
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w rozdziale I SIWZ.  
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na pocztę elektroniczną będzie traktowane za 
skutecznie doręczone.  
 
2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
sprawy merytoryczne: 
imię i nazwisko: Zofia Gorzyńska telefon: 58 683 70 24,  
w terminach: poniedziałek, piątek w godz. od 8:30 - 15:00, 
 
sprawy proceduralne: 
imię i nazwisko: Anna Sikora telefon: 58 683 70 25 , e-mail:przetargi@trabkiw.ug.gov.pl 
w terminach: poniedziałek – piątek 8:30 - 15:00 
 
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 



mowa w pkt 3 nin. rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której 
udostępniona jest SIWZ www.trabkiw.ug.gov.pl 
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami. 
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
www.trabkiw.ug.gov.pl 
9. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się 
integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację 
na stronie internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl  
11. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia jest wniesienie wadium w 
prawidłowej wysokości 40 000,00 zł (Słownie: czterdzieści tysięcy złotych,00/100). 
 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 
oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 
 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015  z adnotacją: 
„Wadium –Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”. 
 
4. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków 
pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu 
składania ofert). 
 
5. Wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2 - 5 nin. rozdz. należy wnieść poprzez 
zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w sekretariacie Urzędu Gminy w Trąbkach 
Wielkich lub przesłanie na adres: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie. 
 
6. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2- 5 nin. rozdz. będzie skuteczne  
z chwilą, gdy Zamawiający otrzyma stosowny dokument. 
 
7. Gwarancje lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 - 5 nin. rozdz., muszą być sporządzone 
zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 
1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji 
ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), 
2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczą, 
3) kwotę, 
4) termin ważności. 
 
 

http://www.trabkiw.ug.gov.pl/


8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 - 5 nin. rozdz., musi wynikać 
bezwarunkowe, bez pośrednictwa banku lub innej instytucji, nieodwołalne i na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 
określonej w gwarancji: 
1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
   a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  
w ofercie, 
   b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
   c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 
 
2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 
ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę 
jako najkorzystniejszej. 
9. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni od upływu 
terminu składania ofert. 
10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium 
(kserokopię gwarancji lub poręczenia albo przelew lub jego kserokopię). 
11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona. 
12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 
13. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 
 
IX. Termin związania ofertą 
 
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 60 dni. 
2. 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 d o wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni . 
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa  w pkt. 2 , nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu  ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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. Zgoda 
Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie. 
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. Bieg terminu 
związania ofertą  rozpoczyna się w raz z upływem terminu składania  ofert . 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej SIWZ. 
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, za wyjątkiem dokumentu JEDZ, 
który wymagany jest  w postaci elektronicznej. 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża 
zgody na złożenie oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie 
używanych w handlu międzynarodowym. 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  
W razie wątpliwości, uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę. 



 
6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
7. Wzór formularza „Oferta” stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 
8. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami SIWZ. 
1) Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 
ustawy. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – 
JEDZ ( załącznik nr 2 do SIWZ w formie elektronicznej podpisany podpisem elektronicznym i z hasłem 
dostępu wpisanym w formularzu „OFERTA” zał.1). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.  

 
1) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
2)Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium. 
3) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 
SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
4)Oferta oraz  oświadczenia Wykonawca przedkłada w oryginale. 
9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie 
błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści  
i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki.  
Zmiany  przy użyciu korektora w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. 
10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji  
i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa 
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty 
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Podpis powinien być 
sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. złożony wraz z imienną 
pieczątką lub czytelny - z podaniem imienia i nazwiska). 
11. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 
załączone do oferty. 
12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Każda strona 
oferty zawierająca jakąkolwiek treść powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Na 
formularzu „Oferta” winna być umieszczona informacja o ilości stron. 
13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopercie), w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane: 
 

 
Urząd Gminy Trąbki Wielkie 

ul. Gdańska 11 
83-034 Trąbki Wielkie 

 
oraz opisane: „Oferta na udzielenie kredytu”.  

Nie otwierać do dnia 31.10.2018r. do godz. 11:00 
 
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznaczenia 
opakowań (kopert) np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. 
15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
16. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 
Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętym opakowaniu (kopercie), które 
musi zawierać oznaczenie: „Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym 
na udzielenie kredytu. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.” Oświadczenie o 
wycofaniu oferty musi zawierać, co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia 
Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy. 
 



17. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętym 
opakowaniu (kopercie), które musi zawierać oznaczenie: „Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w 
przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia 
ofert. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.” Oświadczenie o zmianie oferty musi 
zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy. 
18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy, oferty składane  
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,  
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
19. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien oznaczyć klauzulą: 
„NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA  
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien również złożyć 
na formularzu „Oferta”. W przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona. Zamawiający zaleca, 
aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone  
w oddzielnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie) oznaczonym: „tajemnica przedsiębiorstwa” lub 
trwale ze sobą połączone (spięte, zszyte), oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 
że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 
zastrzeżeń. 
20. Zgodnie z ww. przepisami za tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 
21. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego 
ofercie. 
22. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 
Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego  
z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05). 
 
23. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać 
następujące wymagania: 
 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
2) Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: 
a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
c) ustanowionego pełnomocnika, 
d) zakres jego umocowania. 
 
3) Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 
 
4) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
wymienione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej. 
5) Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 
6) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki 
sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez każdego  
z Wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika. 



7) W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem. 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
8) Wypełniając formularz „Oferty”, jak również inne dokumenty, w miejscach odwołujących się do 
Wykonawcy, np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 
9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie 
i wykonanie umowy. 
 
24.  Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienia będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert 
 
1. Miejsce i termin składania ofert: 
 
a) miejsce składania ofert: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, 
sekretariat pok. 19; 
b) termin składania ofert: do dnia            31.10.2018  do godz. 11:00. 
 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
a) miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, sala 
konferencyjna; 
b) termin otwarcia ofert: w dniu                 31.10.2018  o  godz.  11:15 
 
3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. 
Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według 
kolejności składania ofert. Wykonawca, który osobiście złoży ofertę lub za pośrednictwem posłańca, 
otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia. 
4. Oferty należy składać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
7. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 
Zamawiający umożliwia zapoznanie się z treścią złożonych ofert po wcześniejszym złożeniu wniosku 
o wgląd w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Wykonawca w oparciu o załącznik A do SIWZ oraz o załącznik B do SIWZ określi całkowitą cenę 
za przedmiot zamówienia.  
2. Cena w niniejszym postępowaniu oznacza koszt kredytu z terminem spłaty określonym w opisie 
przedmiotu zamówienia, zawierający wszelkie składniki kosztowe (odsetki, inne opłaty). 
Wymaganiem Zamawiającego jest, aby prowizja nie występowała. 
3. Walutą transakcji będzie złoty polski (PLN). 
4. Elementy składowe ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
XIII. Kryteria oceny oferty 
 
1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. 
2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający określił następujące kryteria:  
1) cena oferty (kryterium „Cena”) - waga kryterium - 60%, 
2) dostępność kredytu (kryterium „Dostępność”) - waga kryterium - 40%. 
4. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 
 



1) kryterium „Cena” (PC): 
 
a) znaczenie kryterium - 60 pkt; 
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena”: 
 
- oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy Pzp, otrzyma maksymalną liczbę 
punktów w kryterium „Cena” (60 pkt), 
- ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: 
 
 

 
 
gdzie: 
Pc – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium „Cena”  
Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie 
Cb – cena badanej oferty  
 
2) kryterium „Dostępność” (Ld): 
 
a) znaczenie kryterium - 40 pkt; 
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Dostępność”: 
 
Pojęcie dostępność kredytu oznacza okres wyrażony w pełnych dniach roboczych, wskazany przez 
Wykonawcę w formularzu oferty, liczony od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
po upływie którego Wykonawca przeleje kwotę kredytu na rachunek bankowy Zamawiającego 
wskazany w umowie. Dostępność kredytu nie może być krótsza niż 1 dzień roboczy i dłuższa niż 3 dni 
robocze. Określenie przez Wykonawcę dostępności kredytu krótszej niż 1 dzień roboczy spowoduje 
przyjęcie przez Zamawiającego minimalnej wartości tj. 1 dnia roboczego. Określenie przez 
Wykonawcę okresu dostępności kredytu dłuższej niż 3 dni robocze lub jej nieokreślenie spowoduje 
przyjęcie przez Zamawiającego maksymalnej wartości tj. 3 dni roboczych. 
 
Liczba punktów w kryterium dostępność kredytu (Ld) zostanie przyznana zgodnie z poniższą 
punktacją: 
 
1 dzień – 40 pkt 
2 dni – 20 pkt 
3 dni – 0 pkt 
 
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
6. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
 
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
 
1) 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 w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,  
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 



4) unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt 1 ppkt 
2 nin. rozdz., zawierać będzie również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 
3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i ppkt 4 nin. rozdz., na stronie 
internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl 
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1 nin. rozdz., jeżeli ich ujawnienie 
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza 
w wyniku oceny, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIII SIWZ. 
6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza  
o terminie i miejscu podpisania umowy. 
8. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie  
do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia Zamawiającego 
do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
10. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta, wybrana zostanie oferta złożona przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy, 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć umowę regulującą ich współpracę przy realizacji niniejszego 
zamówienia (np. umowę konsorcjum), która powinna zawierać: 
1) określenie członków konsorcjum, 
2) wskazanie celu ustanowienia konsorcjum, 
3) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia, 
4) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas 
realizacji przedmiotu zamówienia, 
5) wynagrodzenie każdej ze stron oraz warunki płatności, 
6) określenie lidera konsorcjum, jego praw i obowiązków, 
7) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania 
umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania 
rękojmi. 
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy  
 
1. Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego kredyt do wysokości 4 995 000,00  zł od dnia 
podpisania umowy na zasadach określonych w ofercie zgodnej z SIWZ przeznaczonego na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie 
deficytu . 
2. Kredytodawca stwierdza, że dokumentacja niezbędna do udzielenia kredytu jest kompletna, 
opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Kredyt może być uruchomiony na konto bankowe Zamawiającego jednorazowo lub w dowolnych 
transzach na pisemny wniosek Zamawiającego w terminie od 1 do 5 dni roboczych. 
4. Ostateczny termin uruchomienia kredytu upływa w dniu 31.12.2018  r. 
5. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1 M powiększonej o stałą 
marżę Banku w wysokości … % w całym okresie kredytowania. Stawka WIBOR 1M  liczona jest jako 
średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1M z okresu od 1 do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, w którym dokonywana będzie płatność począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca. Dla 



celów obliczania oprocentowania każdy miesiąc liczy się za rzeczywistą liczbę dni, a rok rzeczywistą 
liczbę dni w roku tj. 365 lub 366. 
6. Spłata rat kapitałowych kredytu następować będzie kwartalnie, w ostatnim dniu kwartału przez 
okres 14 lat (55 rat). Płatność pierwszej raty przypada na dzień 31.03.2019 r., ostatniej raty na 
30.09.2032 r.  
Wysokość rat kapitałowych: 
- w 2019 roku 4 raty po 12 500,00 zł.  
- w 2020 roku 4 raty po 12 500,00 zł.  
- w 2021 roku 4 raty po 12.500,00 zł. 
- w 2022 roku 4 raty po 12 500,00 zł.  
- w 2023 roku 4 raty po 12 500,00 zł 
- w 2024 roku 4 raty po 12 500,00 zł 
- w 2025 roku 4 raty po 12 500,00 zł 
- w 2026 roku 4 raty po 25 000,00 zł  
- w 2027 roku 4 raty po 25 000,00 zł 
- w 2028 roku 4 raty po 62 500,00 zł 
- w 2029 roku 4 raty po 212 500,00 zł 
- w 2030 roku  4 raty po 312 500,00 zł 
- w 2031 roku 4 raty po 250 000,00 zł  
- w 2032 roku 1 rata – 250 000,00 zł, 2 rata 500 000,00 zł, 3 rata 345 000,00 zł 
7. Spłata odsetek od kredytu miesięcznie  począwszy od miesiąca, w którym uruchomiono transzę 
kredytu. O wysokości odsetek do zapłaty od wykorzystanej części kredytu Bank poinformuje 
Zamawiającego pisemnie (np. mail, fax), przynajmniej 5 dni przed terminem zapłaty. W przypadku, 
gdy termin płatności przypada w dzień wolny od pracy za dotrzymanie terminu uważa się następny 
dzień roboczy. 
8. W przypadku, gdy termin płatności rat kapitałowych lub odsetek przypada w dzień wolny od pracy 
za dotrzymanie terminu uważa się następny dzień roboczy. 
9. Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty kredytu po miesięcznym zawiadomieniu 
kredytodawcy bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej spłaty 
części kredytu okres kredytowania pozostaje bez zmian chyba, że Kredytobiorca złoży odmienną 
dyspozycję na piśmie. 
10.Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania całości lub części planowanego kredytu bez 
ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat. 
11. Wykonawca przez cały okres trwania umowy kredytowej nie będzie naliczał dodatkowych opłat. W 
proponowanej marży Bank (Wykonawca) powinien ująć ewentualne dodatkowe opłaty zwyczajowo 
naliczane przez Bank tj. np. prowizję przygotowawczą, prowizję od wcześniejszej spłaty kredytu, 
prowizję od niewykorzystanej części kredytu, opłaty za sporządzenie opinii o kliencie, opłaty za 
wyciągi bankowe i inne. 
12. Jakiekolwiek zmiany, wynikające z postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w 
formie aneksu. 
13. Zamawiający nie dopuszcza zamieszczenia w treści umowy kredytowej klauzul stawiających 
Zamawiającego w sytuacji mniej korzystnej niż te określone w SIWZ. 
14. Umowa może być rozwiązana jednostronnie tylko w następujących przypadkach: 
- gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z postanowień umowy oraz postanowień zawartych w SIWZ i 
ofercie, 
- gdy nie leży to w interesie publicznym Zamawiającego (kredytobiorcy) zgodnie z art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
15. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. 
16. Nie dopuszcza się w trakcie trwania umowy kredytowej zmiany numerów rachunków bankowych 
niezbędnych  do spłat rat kredytu oraz odsetek od kredytu, chyba że zmiana numeru bankowego 
wynika z sytuacji niezależnych od Banku niedających się przewidzieć w trakcie niniejszego 
postępowania przetargowego, w szczególności fuzja banku. W przypadku zmiany numeru bankowego 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę przynajmniej 1 miesiąc przed terminem płatności zobowiązań z 
tytułu niniejszego postepowania sporządzając aneks do umowy. 
17. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy o przedmiotowe zamówienie 
publiczne w trybie przewidzianym art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w 
sytuacji: wcześniejszej spłaty kredytu, skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy w 
zakresie udzielonego kredytu, zmiany harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów 
płatności i wysokości rat, zmiany numeru rachunku bankowego do spłat zw. z obsługą kredytu 
z zastrzeżeniem ust.16. 



XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
 
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu 
VI ustawy Pzp. 
 
XVIII. Obowiązek informacyjny RODO 
 
Zamawiający, tj. Gmina Trąbki Wielkie z siedzibą w Trąbkach Wielkich ul. Gdańska 12, 83-034 
Trąbki Wielkie, 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 Urząd Gminy Trąbki z siedzibą w Trąbkach 
Wielkich ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, reprezentowany przez Wójta Gminy Trąbki 
Wielkie - Błażeja Konkola 
2) Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu 
nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.  Z Inspektorem Ochrony Danych można 
kontaktować się pod adresem e-mail ugtrabki@pro.onet.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 nr ZP.271.14.2018 pn. Udzielenie 
i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 995 000,00 zł; 
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 z późn. zm), zwaną dalej ustawą PZP; 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy PZP; 
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
Wyjaśnienia: 
* 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;. 
** 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. 
RODO - rozporządzenie 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). 

mailto:ugtrabki@pro.onet.pl


 
XIX. Załączniki 
 
1.Opis przedmiotu zamówienia – załącznik A do SIWZ, 
2.Harmonogram spłat rat kredytu – załącznik B do SIWZ, 
 
3.Formularz ofertowy  - załącznik nr 1, 
4.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 2, 
5.Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej  
grupy kapitałowej - załącznik nr 3, 
6.Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej - załącznik nr 4, 
7.Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku orzeczenia tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 5, 
 
8.Załączniki finansowe: 
1.Uchwała Nr LVII/381/2018 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego . 
2.Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 147/g285/B/V/18  z dnia 04.09.2018r. w 
sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie za I półrocze 2018 roku. 
3. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Gdańsku nr 057/g285/R/V/18 z dnia 13 kwietnia  
2018  r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trąbki Wielkie  za 2017 r. .  
4.Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 023/g285/D/V18 z dnia 
16.01.2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego 
określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Trąbki Wielkie na 2018 r. oraz opinii o prawidłowości 
planowanej kwoty długu Gminy Trąbki Wielkie na lata 2018-2032. 
5.Wykaz banków w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek. 
6.Wykaz jednostek organizacyjnych. 
7.Zaświadczenie o wyborze wójta i powołaniu skarbnika. 
 
9.Informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie  www.ugtr.bip.gov.pl  
      - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok 
      -  uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia WPF na   lata 
2018-2032 oraz kolejne zmiany 
     -uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 28 grudnia 2017  roku w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na 2018 rok oraz kolejne zmiany 
    - Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 r. , II kwartał 2018 r. 
 

http://www.ugtr.bip.gov.pl/

