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w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków
zamówienia, którego przedmiotem jest: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego"

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. póz. 920 iz 2021 r. póz. 1038) oraz na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1129)

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym,
którego przedmiotem jest: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego".

§2. Zatwierdza się specyfikację warunków zamówienia dotyczącą zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego", w brzmieniu załącznika
do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
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Nr sprawy: IZP.272.9.2021

Zamawiający:
Powiat Łowicki

^

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego"
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
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l. Nazwa, adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Powiat Łowicki
ul. Stanisławskiego 30,
99-400 Łowicz.
Numer tel.: 46 811 5300
Adres poczty elektronicznej: firzetarqi@powJatlowicki.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https;//miniportal.uzp.gov.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego:
www.powjat.Jowicz.pl
http://www. bip.powiat.lowicz. pl
Adres skrytki ePUAP Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łowiczu /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego
postępowania:
https://miniportal,yzp.gov,Dl
oraz dodatkowo:
https;//www,biŁ,powiatjow!:cz,i:).!/

III. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r, - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., póz. 2019, ze zm.), zwanej dalej także „pzp".

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty
z możliwością prowadzenia negocjacji

1. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
2. Negocjacje treści ofert:

2.1. nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ,
2.2. dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów

oceny ofert,
2.3. mają charakter poufny.

3. W przypadku skorzystania przezZamawiającego z możliwośei prowadzenia negocjacji:
3.1. może on zaprosić jednocześnie Wykonawców do negocjacji ofert złożonych

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu (przy czym
Wykonawcy nie mają obowiązku uczestniczenia w negocjacjach),

3.2. w zaproszeniu do negocjacji Zamawiający wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia
negocjacji, a także kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu
ulepszenia treści ofert; poinformuje też wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz
zaprosi ich do składania ofert dodatkowych (przy czym Wykonawcy nie mają obowiązku
składania ofert dodatkowych).

4. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty
podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego
w zaproszeniu do negocjacji.

5. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

6. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą
korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu
do negocjacji.

7. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega
odrzuceniu.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi
do negocjacjiofert.
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9. W przypadku, gdy Zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty
spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

10. Wymagania dotyczące sporządzania i przekazywania oferty określone wniniejszej Specyfikacji
Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, mają odpowiednie zastosowanie do oferty dodatkowej.

V. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie

planowanego deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 5.750.000,00 zł
(słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Zamawiający zobowiązuje się zaciągnąć kredyt do wysokości 5.750.000,00 zł, jednak w kwocie nie
niższej niż 4.000.000,00 zł.

3. Kredyt uruchamiany będzie w transzach. Zamawiający określa każdorazowo wysokość transzy
kredytu i terminjej uruchomienia - pierwsza transza w kwocie do 4.000.000,00 zł (słownie: cztery
miliony złotych 00/100) do dnia 14.12.2021 r. Uruchomienie transzy kredytu nastąpi napodstawie
pisemnej dyspozycji podpisanej przez dwóch członków Zarządu Powiatu Łowickiego, która będzie
złożona nie później niż na 1 dzień roboczy przed terminem uruchomienia kredytu. Datą uruchomienia
środków może być tylko dzień roboczy. Ostateczny termin uruchomienia kredytu upływa w dniu
31.12.2021 r.

4. Bank udziela karencji w spłacie kredytu do dnia 31.12.2025 roku. Pierwsza rata kredytu płatna
do 31.01.2026 r. zgodnie z harmonogramem.

5. Koszt kredytu może składać sięwyłącznie z odsetek od uruchomionej kwoty kredytu. Na ww. odsetki
składać się będzie stopa procentowa WIBOR 1M notowana na ostatni dzień każdego miesiąca oraz
stała comiesięczna marża Wykonawcy.

6. Kredyt spłacany będzie w latach 2026 - 2030 w 60 miesięcznych ratach, płatnych w ostatnim dniu
kalendarzowym miesiąca.

Lp. I Data Rata kapitału w zł
1 31.01.2026r. 95 833,00
2 28.02.2026 r. 95 833,00
3 31.03.2026r. 95 833,00
4 30.04.2026 r. 95 833,00
5 31.05.2026r. 95 833,00
6 30.06.2026 r. 95 833,00
7 31.07.2026r. 95 833,00
8 I 31.08.2026r. 95 833,00
9 30.09.2026 r. 95 833,00
10 31.10.2026r. 95 833,00
11 30.11.2026r. 95 833,00
12 31.12.2026r. 95 837,00
13 | 31.01.2027r. 95 833,00
14 28.02.2027 r. 95 833,00
15 31.03.2027 r. 95833,00
16 30.04.2027 r. 95 833,00
17 31.05.2027r. 95 833,00
18 30.06.2027r. 95 833,00
19 | 31.07.2027r. 95 833,00
20 31.08.2027r. 95 833,00
21 30.09.2027 r. 95 833,00
22 31.10.2027r. 95 833,00
23 30.11.2027r. 95 833,00 -.-.
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24
25

27
28

30
31

33
34
35
36
37

40
41
42

44

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

58
59
60

31.12.2027r.
31.01.2028r.

26 I 29.02.2028 r.
31.03.2028r.
30.04.2028 r.

29 I 31.05.2028r.
30.06.2028 r.
31.07.2028r.

32 I 31.08.2028r.
30.09.2028 r.
31.10.2028r.
30.11.2028r.
31.12.2028r.
31.01.2029r.

38 I 28.02.2029 r.
39 I 31.03.2029r.

30.04.2029 r.
31.05.2029r.
30.06.2029 r.

43 I 31.07.2029r.
31.08.2029r.

45 I 30.09.2029 r.
31.10.2029r.
30.11.2029r.
31.12.2029r.
31.01.2030r.
28.02.2030 r.
31.03.2030r.
30.04.2030 r.
31.05.2030r.
30.06.2030 r.
31.07.2030r.

56 I 31.08.2030r.
57 I 30.09.2030 r.

31.10.2030r.
30.11.2030r.
31.12.2030r.

Razem:

95 837,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95 837,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95833,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95 837,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95833,00
95833,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95 833,00
95837,00
5 750 000,00

Jeżeli termin spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień wolny od pracy lub nie będący dniem
roboczym dla V\tykonawcy uważa się, że termin został dotrzymany, jeśli spłata nastąpiła w pierwszym
dniu roboczym po tym terminie.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji
i opłat. -

8. Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne
w okresach miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu którego
dotyczą, awprzypadku odsetek dotyczących miesiąca grudnia 2030 roku - do dnia31 grudnia 2030
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roku. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą
na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 lub
366.

9. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach
publicznych.

10. Zamawiający wyklucza pobieranie przez Wykonawcę innych prowizji i opłat związanych z obsługą
kredytu, niż określone w niniejszej SWZ.

11. Wymienione poniżej dokumenty umożliwiające ocenę zdolności kredytowej Powiatu Łowickiego
stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021;
Rb-283 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnegood początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021;
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021;
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku;
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg
stanu na koniec II kwartału 2021 roku;
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu

/^~\ terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020;
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020;
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020;
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku;
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg
stanu na koniec IV kwartału 2020 roku;
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019;
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019;
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019;
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019roku;
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg
stanu na koniec IV kwartału 2019 roku;
Uchwala Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok;- Uchwala Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024;
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii o możliwości sfinansowania
deficytu budżetowego w 2021 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Powiat
Łowicki;
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii projektu budżetu Powiatu
Łowickiego na 2021 rok;
Uchwala Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mieniaPowiatu
Łowickiego na dzień 31 grudnia 2021 roku
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu
Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2020 rok;
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu
Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2019 rok;
Uchwała Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru Starosty Łowickiego;
Uchwała Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łowickiego;
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
Potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Zamawiający nie będzie wypełniał przesłanych przez Wykonawców wszelkich załączników, tabel
stanowiących wzory opracowane przez Wykonawców. Zamawiający odpowie zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych na każdezadaniepytanie dotycząceSWZ oraz przekaże informacje
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niezbędne do zbadania zdolności kredytowej Powiatu Łowickiego, a także do przygotowania
i złożenia oferty.

12. Zamawiający zaleca o zapoznanie się z załącznikiem nr 32 do SWZ, w którym zawarto mi.in
informacje o zaciągniętych przez Zamawiającego kredytach i pożyczkach jak również przedstawiono
wykaz wyemitowanych obligacji.

13. Informacja o kontrasygnatach Skarbnika Powiatu. Skarbnik Powiatu:
nie złoży kontrasygnaty na wekslu in blanco,
nie złoży kontrasygnaty na deklaracji wekslowej,
może złożyć kontrasygnatę na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji,
złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej.

14. Pozostałe informacje:
uruchomienie kredytu będzie następowało na rachunek bieżący Powiatu Łowickiego,
spłata odsetek nie podlega karencji.
Powiat Łowicki nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności,
na rachunkach Powiatu Łowickiego nie ciążą zajęcia egzekucyjne,
Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach,
w ciągu ostatnich 18 miesięcy u Zamawiającego nie był prowadzony program postępowania
naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US,
w ciągu ostatnich dwóch lat niezostała podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi
Powiatu Łowickiego,
w ciągu ostatnich 36miesięcy nie były prowadzone wobec Zamawiającego za pośrednictwem
komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków,
Zamawiający nie posiada zobowiązań wynikających z umów leasingu, umów w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego, umów z odroczonym terminempłatności.

15. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
- Kod C PV: 66113000-5.

16. Wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie
stosunku pracy:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę - w rozumieniu Kodeksu pracy - osób wykonujących następujące czynności w zakresie
realizacji zamówienia:

czynności bezpośrednio związane z udzieleniem i obsługą kredytu, w tym m.in. naliczanie
odsetek, ustalanie bieżących sald, przygotowanie umowy i aneksów do umów.

17. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania w trakcie
realizacji umowy na każdewezwanie Zamawiającego wwyznaczonym terminie, w celuwęryfikacji i
udokumentowania zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o
pracę, osób wykonujących wskazaneprzez Zamawiającego w ust. 16 czynności w zakresie realizacji
zamówienia, następujących dokumentów:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 16. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

18. Za nieprzestrzeganie powyższych wymogów, o których mowa w ust. 17 Zamawiający przewiduje
kary umowne określone w załączniku nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

19. Zamawiający wymaga aby czynności bankowe, związane z udzieleniem kredytu i jego obsługą
wykonywane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę realizowane były zgodnie z ustawą Prawo
bankowe.

VI.Termin wykonania zamówienia
1. Termin uruchomienia kredytu: od dnia podpisania umowydo dnia 31.12.2021 roku. -.,
2. Czas obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2030 roku.

•>
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VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone
do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w treści umowy.

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://minJportaL^ ePUAPu
https://epuap.aov.pl/wps/portat oraz poczty elektronicznej.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały
opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych
dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie
potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego
Zamawiającego.

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 34 do
niniejszej SWZ. Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty),
cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAPoraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający
może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
izp@powiattowicki.Dl

9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania
dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych
oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
izp(a).powiatlowicki.pl

10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz
informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r.wsprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., póz. 2452).

11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
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IX. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami
w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku
zaistnieniasytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 pzp

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie zachodzą przesłanki określone w art. 65 ust.
1, art. 66 i art. 69 pzp. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami został opisany
w rozdziale X.

X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- Monika Mamcarz - w sprawach dotyczących zagadnień merytorycznych: tel.: (46) 811 53 15
w godzinach: 9:00-12:00.
- Rafał Pawłowski, Magdalena Źurawska - w sprawach dotyczących zagadnień formalnych tel. (46) 811
53 65, w godzinach: 9:00 -12:00, e-mail: izp@pgwiatlowicki.pl

XI.Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany Ofertą -od dnia upływu terminu składania ofert do dnia

.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym
upływa termin składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia
przez Wykonawcę pisemnego (t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków
pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf,

.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.

2. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem
publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.aov.pl.

3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika
dostępnej na miniPortalu.

4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder,
do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca
zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r. póz. 1913), które Wykonawca
zastrzeże jako tajemnicę 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). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie
przesłanek określonych w art. 1 1 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się,
aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane
w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane jako bezskuteczne ze względu
na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcianiezbędnych działań w celu utrzymania poufności
objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu. Oświadczenia należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następniezaszyfrować
wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do SWZ oraz formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzorów,
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w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty i Formularzu
cenowym.

8. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/yupoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające
zakres uprawnień do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

9. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w formularzu ofertowy
należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ze wskazaniem
Pełnomocnika do ich reprezentowania i załączeniem pełnomocnictwa.

10. W terminie składania ofert należy złożyć:
10.1. ofertę wg załącznika nr 1 doSWZ,
10.2. formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ
10.3. pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika,
10.4. pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólnie,
10.5. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg

załącznika nr 3 do SWZ.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym

^ mowa pkt 10.5, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału Wpostępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

12. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania Wykonawca Cjeśli dotyczy) przedstawia odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru.

13. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 13 należy złożyć pełnomocnictwo lub inny
dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub,
w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także
umowa spółki cywilnej tub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako
umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie o reprezentowania Wykonawcy;

14. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 13, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania
przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej, pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez
zamawiającego dokumentów.

^^ 15. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie
cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej)
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci
papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które
to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe
odwzorowanie pełnomocnichwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.

16. Zapisy ust, 13-16 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp jeśli dotyczy.

17. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.

XIII. Sposób oraz termin składania ofert
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty
przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na min iPortalu, w szczegółach danego
postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
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którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Sposób złożenia oferty
opisany został w Instrukcjiużytkownika dostępnej na miniPortalu.

2; Ofertę należyzłożyć w terminie do dnia .............,...2021,dogodz. 10.00
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty użytkownik (Wykonawca) zobaczy na ekranie sukcesu po

przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres email użytkownika. Ważne, aby
zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie onpotrzebny przy ewentualnym wycofaniu oferty.

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonaćwycofania złożonej
oferty.

do odszyfrowania ofert dostępnego
następuje poprzez wskazanie pliku do

XIV. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu

po załogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i
odszyfrowania.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu .............2021, o godzinie: 12.00.
3. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego

postępowania informacje o:
5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po
usunięciu awarii.

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.

XV. Podstawy wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp,
Wykonawcę:

1.1 .będącego osobą fizyczną, któregoprawomocnie skazano zaprzestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie

przestępstwa tub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) októrym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
f) lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
g) powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. póz. 769),

h) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestępstwo skarbowe,

"- i) o którym mowa w art. 9 ust. 1 j 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania Wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony
w przepisach prawa obcego;
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1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 1.1;

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochroniekonkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą,
że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencjii konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania

r~>

o udzielenie zamówienia.

XVI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia warunku

w powyższym zakresie;

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada prawo
wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2020 r. póz.1896 z późn. zm.).

Uwaga nr 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie
z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp: „Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lubzawodowej,októrym mowawart. 112 ust. 2 pkt2, jest spełniony, jeżeli cónajmniej
jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane,
dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane."

Uwaga nr 2. Poleganie na zasobach innych podmiotów- nie dotyczy, zewzględu na treść art. 118
ust. 1 ustawy Pzp

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

4. Zdolność techniczna lub zawodowa - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

XVII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu:

- zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz.U. z 2020 r. póz. 1896 z późn. zm.), a w
przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający
rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy
Prawo Bankowe. W przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank
prowadzi działalność na podstawie stosownego aktu: ustawy tub rozporządzenia z podaniem
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rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego ten akt o utworzeniu
banku.

2. Dokumenty wskazane w ust. 1 składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

XVIII. Sposób obliczenia ceny
1. Na Formularzu cenowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ należy przedstawić kalkulację

ceny uwzględniając wszelkie koszty.
2. Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w PLN.
3. Cenę oferty należy określić w kwocie brutto.
4. Na cenę oferty składają się następujące elementy:

1) oprocentowanie zmienne kredytu, liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1 M z dnia 03.09.2021
roku, która wynosi 0,18 %,

2) stała marża wyrażona w punktach procentowych,
3) jeśli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00 %.

5. Cenę oferty, która zostanie wpisana do formularza ofertowy należy obliczyć jako sumę kwoty odsetek
wynikających ze zmiennej stopy procentowej WIBOR 1 M i stałej marzy, przy czym dla wyliczenia
należy przyjąć:

WIBOR 1 M z dnia 03.09.2021 roku, która wynosi 0,18 %,
kwotę zobowiązania Zamawiającego wynikającego z zaciągniętego kredytu w wysokości
5.750.000,00 zł,
spłatę kredytu w ratach miesięcznych zgodnie harmonogramem zawartym z rozdziale V ust. 6
swz.

6. Do jednakowego wyliczenia ceny przez wszystkich Wykonawców należy przyjąć, że uruchomienie
kredytu nastąpi w jednej transzy w dniu 01.12.2021 roku w wysokości 5.750.000,00 zł. Nie zmienia
to jednak wymagania zawartego w rozdziale V ust. 3 SWZ.

7. Do obliczenia ceny należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie,
że rok liczy 365 lub 366.

8. Wysokość marży Wykonawcy przez okres trwania umowy jest niezmienna.
9. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy pzp, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

10. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z
2020 r. póz. 106, zezm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć.

11. W załączniku nr 1 - Formularz oferty, Wykonawca ma obowiązek o ile dotyczy:
11.1 poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania

u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
11.2 wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły

do powstania obowiązku podatkowego;
11.3 wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez

kwoty podatku;
11.4 wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała

zastosowanie.

XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami
i ich wagami:

Kryterium: cena
Waga kryterium: 100%
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalne 100 pkt: -—- ~— .

\
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Kryterium będzie obliczane wg wzoru:

Cena najniższa
x 100 x waga = suma punktów

^^.,

r~>

Cena oferty badanej

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów.

Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający publiczni mogą zastosować kryterium ceny jako
jedyne kryterium oceny ofert jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
Określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań jakościowych od noszących się do co najmniej
głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia jest możliwe w odniesieniu do
zamówień, których przedmiotem jest udzielenie kredytu, ponieważ jest to zamówienie o niewielkim
stopniu złożoności, którego przedmiot odpowiada przeciętnym standardom. Opis przedmiotu
zamówieniaokreśla precyzyjnie wymagania jakościowe, między innymi odnosi się to dookresu kredytu,
terminu uruchomienia, terminu spłaty i terminu spłaty odsetek.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem
art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostałoprzesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 1 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 5
do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty, z uwzględnieniem
ewentualnych nowych propozycji przestawionych w ofercie dodatkowej.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(wprzypadku wyboruich oferty jakonajkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę

regulującąwspółpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić
postępowanie.

XXII. Pouczenie o środkachochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określonesą w Dziale IX „Środki
ochrony prawnej" pzp.

13

gSSi^ Ą@S;i'K: .•!;.isws!sa&



XXIII. Inne postanowienia
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Powody nie dokonania podziału:
Zamawiający przed ogłoszeniem postępowania dokonał analizy zasadności podziału przedmiotu
zamówienia na części. Zamawiający wskazuje, że nie jest zobowiązany do dokonywania podziału
zamówieniana części za wszelką cenę-tj. po to, żeby podziału dokonać, niezależnie od tegow jaki
sposób i jaką metodologią. Przepisy ustawy Pzp nie nakładają na Zamawiającego bezwzględnego
obowiązku podziału zamówienia na części, stanowi natomiast o uprawnieniu zamawiającego do
podziału zamówienia. Zamawiający musi być w stanie uzasadnić i wytłumaczyć obiektywnie podjętą
przez siebie decyzję o sposobie udzielenia zamówienia. Stanowiący podstawę dla tego obowiązku
przepis art. 91 ust.2 ustawy Pzp nie określa w jakich przypadkach Zamawiający powinien podzielić
zamówienie na części, decyzja w tym zakresie pozostawiona jest autonomicznej woli
Zamawiającego. Zamawiający dokonał szacowania wartości zamówienia i ustalił swoje potrzeby w
tym zakresie. W ocenie Zamawiającego zakres zamówienia uzasadnia udzielenie zamówienia
jednemu wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność za ryzyko niepowodzenia zadania,
a dokonanie podziału zamówienia na części mogłoby to ryzyko przenieść na Zamawiającego i w
konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia publicznego. W opinii
Zamawiającego maksymalne, możliwe rozdrobnienie zamówienia mógłby powodować niekorzystne
skutki dla zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożliwości
rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia
byłoby dla wykonawców nieopłacalne. Dokonanie podziału zamówienia na części byłoby sztuczne i
nieracjonalne. W opinii Zamawiającego korzystniejsze warunki realizacji zamówienia będą miały
miejsce w sytuacji, w której udzielenie zamówienia nastąpi w całości jednemu wykonawcy. Nie
wpływa to na zmniejszenie konkurencyjności MŚP, nie zaburza konkurencyjności, pozwala na
racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych i nie ma negatywnego wpływu na
realizacja polityki państwa poprzez, np.: aspekty społeczne.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214

ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp.
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp.
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. i :
11. Zamawiający niewymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
12. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

Zatwierdzam:

STAROSTA Łpwy
Marcie Kosiarek
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XXIV. Załączniki do SWZ
Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Załącznik nr 6 -

Załącznik nr 7 -

Załącznik nr 8 -

Załącznik nr 9 -

Formularz oferty;
- Formularz cenowy;
- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu

wykluczeniu;
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

Rb-273 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021;
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021;
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021;
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II
kwartału 2021 roku;

Załącznik nr 10 - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku;

/^ Załączniknr 11 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia31grudnia roku 2020;

Załącznik nr 12 - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020;

Załącznik nr 13-Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31grudniaroku 2020;

Załącznik nr 14-Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec
IV kwartału 2020 roku;

Załącznik nr 15 - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku;

Załącznik nr 16-Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019;

Załącznik nr 17-Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019;

Załączniknr18-Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019;

Załącznik nr 19- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o Stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec

^-^ IV kwartału 2019 roku;
Załącznik nr 20 - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów

finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku;
Załącznik nr 21 - Uchwala Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwaleniabudżetu na 2021 rok;
Załącznik nr 22 - Uchwala Rady Powiatu Łowickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024;
Załącznik nr 23 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii o możliwości

sfinansowania deficytu budżetowego w 2021 roku oraz o prawidłowości planowanej
kwoty długu przez Powiat Łowicki;

Załącznik nr 24 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii projektu budżetu Powiatu
Łowickiego na 2021 rok;

Załącznik nr 25 - Uchwala Zarządu Powiatu Łowickiego wsprawie przyjęcia informacji o stanie mienia
Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2021 roku;

Załącznik nr 26 - Uchwala Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania
Zarządu Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2020 rok;

Załącznik nr 27 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi wsprawie opinii dotyczącej sprawozdania
Zarządu Powiatu Łowickiego z wykonania budżetu za 2019 rok;

Załącznik nr 28 - Uchwała Rady Powiatu Łowickiego w sprawiewyboru Starosty Łowickiego;
Załącznik nr 29 - Uchwała Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powołania Skarbnika Powiatu

Łowickiego;
Załącznik nr 30 - Zaświadczeń ie o numerze identyfikacyjnym REGON;
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Załącznik nr 31 - Potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej;
Załącznik nr 32 - Dodatkowe informacje dla Wykonawców.
Załącznik nr 33 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Załącznik nr 34 - Link do postępowania oraz ID postępowania
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