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Znak. IR. 271.17.2020 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. 

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Bogoria oraz podległych jej jednostek organizacyjnych 

w latach 2021-2023” 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Bogoria  

ul. Opatowska 13 

28 – 210 Bogoria 

tel. 015 – 867-40-86,  tel./fax 015-867-42-81 

adres strony internetowej: http//www.bip.bogoria.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie                    

o  zamówieniu 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 poz. 1843) zwanej dalej Pzp. 

2.2. Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o: 

a) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843), zwaną dalej "Pzp", 

b) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). 

2.3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

a) Biuletyn Zamówień Publicznych, 

b) strona internetowa Zamawiającego - http//www.bip.bogoria.pl 

c) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

2.4. Informacje ogólne: 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 

podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia, o których 



 

 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poniesionych 

przez Wykonawców. 

9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych; 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia w ramach realizacji zadania pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy 

Bogoria oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2023” 

 Gmina Bogoria 

 Urząd Gminy w Bogorii 

 Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii 

 Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu 

 Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach 

 Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii 

 Jadłodajnia Gminna w Bogorii 

 Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych 

 Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii. 

 

KODY CPV: 

66.11.00.00-4 Usługi bankowe 

66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego budżetu gminy  i jednostek  organizacyjnych gminy 

Bogoria, rachunków pomocniczych oraz funduszy celowych (nie wyłączając nowo otwieranych 

rachunków  w trakcie trwania umowy) na warunkach zadeklarowanych w ofercie, 

2. Prowadzenie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych w systemie tradycyjnym                                 

i elektronicznym, 

3. Zamawiający wymaga aby obsługę bankową budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2021 roku 

do 31 grudnia 2023 roku prowadził bank, który posiada placówkę bankową lub bank który do 

dnia 31.01.2021 roku utworzy swoją placówkę obsługiwaną przez pracowników banku na terenie 

miejscowości Bogoria. 



 

 

4. Objęcie systemem bankowości elektronicznej obsługiwanych jednostek – instalacja, udostępnienie, 

aktualizacja w siedzibie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych – bez opłat, 

5. Wykonawca zapewni otwarcie i prowadzenie płatności masowych poprzez system bezpłatnych 

wirtualnych rachunków klienta podpiętych do ewidencji w zakresie podatków i opłat. Otwarcie takich 

rachunków będzie dokonywane na wniosek Zamawiającego. 

6. Bieżące przekazywanie wyciągów bankowych z  ustaleniem salda ,potwierdzenie zgodności salda, 

telefoniczne uzgadnianie sald rachunków bankowych na hasło, 

7. Inwestowanie (O/N) wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych 

przez Urząd Gminy  w Bogorii oraz jednostki organizacyjne Gminy, 

8. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych, 

9. Lokowanie środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych                        

w ofercie banku z możliwością negocjowania oprocentowania, 

10. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez pobierania 

prowizji i opłat, 

11. Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego bez pobierania prowizji. 

12. Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych                  

w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami, 

13.Wykonawca udzieli Gminie Bogoria na jej wniosek kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza 

wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego  trakcie 

deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy 

w Bogorii. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia 

wniosku o uruchomieniu kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu 

krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem oraz wykorzystaniem. 

Oprocentowanie o stawkę % WIBOR 1 M ustaloną jako średnią arytmetyczną z miesiąca 

poprzedzającego okres jej obowiązywania, tj. od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca plus 

stała marża (z oferty). Stopa procentowa ustalana będzie na miesięczne okresy obowiązywania 

procentowania. 

14. „Zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy zgodnie                         

z dyspozycjami Urzędu Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami 

kierowników jednostek budżetowych polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot 

pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Urzędu Gminy jako 

jednostki samorządu terytorialnego bez opłat i prowizji, 

15. Wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bez pobierania prowizji i opłat, 

16.Z tytułu wykonywania, na doraźne zlecenie Zamawiającego innych czynności poza wymienionymi                    

w przedmiocie zamówienia Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie  z obowiązującą w Banku 

tabelą opłat i prowizji. 

17. Wszystkie rachunki Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych były obsługiwane na tych samych 

warunkach. 

18. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na 

niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokość opłat, prowizji, stałych 

współczynników  umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze 

wzrostu kosztów własnych banku      i innych przyczyn zależnych od niego). Zamawiający zastrzega, iż 

w czasie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej banku działającego w warunkach wolnorynkowych, 



 

 

wartości w tabeli opłat, prowizji, oprocentowania rachunków bankowych mogą ulegać zmianie. Jednak 

zmiany opłat i prowizji  nie mogą przewyższać stawek opłat i prowizji zaproponowanych w ofercie 

przetargowej. Niedopuszczalne jest wprowadzenie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie 

powiadomień o decyzji  zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy. 

 

Zamawiający informuje, że: 

- sprawozdania budżetowe do pobrania, uchwały Rady Gminy do pobrania, opinie RIO do pobrania 

są dostępne na stronie: http://bip.bogoria.pl/page.php?id=886 

 

Zamawiający określa: 

1) Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również 

ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. 

2) Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia 

umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego 

zamówienia publicznego określonego w tabelach kosztowych dla każdej jednostki. W przypadku 

łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, 

Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych 

zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą. 

3) Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy 

bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego 

określonego w tabelach kosztowych dla każdej jednostki oddzielnie. Według wzoru umowy 

ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki 

jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym. 

4) Zamawiający wymaga aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat                               

i oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają lub 

otworzą rachunki w banku wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. 

5) Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Bogoria i jego jednostek żadnych 

innych opłat niż określone w SIWZ. 

6) W trakcie realizacji zamówienia ilość rachunków i faktycznie przeprowadzonych transakcji będzie 

zależna od określonych potrzeb Zamawiającego. 

IV. Zatrudnienie na umowę o pracę 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia tj. 

- otwieraniem i prowadzeniem rachunków, 

- uruchomieniem kredytu w systemie bankowym, 

- obliczaniem należnych odsetek bankowych, 

- pomoc w obsłudze systemu bankowości elektronicznej, 

- doradztwo, 

- generowanie raportów, 

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zmianami). 



 

 

2. Obowiązek określony w pkt. 1 powyżej dotyczy również Podwykonawców. W każdej 

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 

zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 

wykonują czynności wskazane w pkt. 1 powyżej. 

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i dokonywania jego oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. 

wymogu, 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić 

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym 

mowa w pkt. 3 powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 

7 dni. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, o którym 

mowa w pkt. 4 powyżej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody                          

w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia: 

a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie 

to powinno w szczególności zawierać: 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię urno wy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeśli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy                   

z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze 

zm.), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, nr konta bankowego; imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781); imię i nazwisko pracownika nie podlega 



 

 

anonimizacji. 

6. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z osobna 

dowodów określonych w pkt. 5 powyżej. 

7. Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w pkt. 6 powyżej, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót 

w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone u pkt. 1 czynności są osobami 

wskazanymi w wykazie osób, o którym mowa w pkt. 3. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

V. Termin wykonania zamówienia 

Czas trwania zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) Pzp 

2) art. 24 ust 5 pkt 1) tj. 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 2020 r. poz. 814 z późn. 

zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.); 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1) Kompetencji łub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na 

prowadzenia działalności bankowej wydane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.), lub inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia 

Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie powyższego warunku. 



 

 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub 

wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na obsłudze bankowej jednostek samorządu 

terytorialnego przy czym wysokość obsługiwanego budżetu musi być większa niż 20 000 000,00 

PLN rocznie. 

W przypadku składania oferty wspólnej w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden                               

z wykonawców w całości. 

W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów 

trzecich na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp powyższe zastrzeżenie dotyczy również 

tych podmiotów. 

3. Art. 24aa ustawy Pzp 

Zgodnie z art.24aa. ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona) Zamawiający w przedmiotowym 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert,                 

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 

niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

VII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                         

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu: 

1) Zezwolenie na prowadzenia działalności bankowej wydane, zgodnie z przepisami ustawy     

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.), lub inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności 

bankowych. 

W/w dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

2) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 



 

 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. 

W/w oświadczenie, dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem, 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcą w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: 

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólna. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Wykaz oświadczeń jakie wykonawca składa w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega 

wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów, 

0 których mowa w pkt. V.l. niniejszej SIWZ Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, (wg 

załącznika nr 2 do SIWZ). 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, składa każdy   

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,                        

o których mowa w pkt. V.2 niniejszej SIWZ, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (wg załącznika 

nr 2 do SIWZ). 

W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, składa każdy     

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,           

w jakim powołuje się na ich zasoby w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach                  

w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. VI.3.1) 

1 VI.3.2)SIWZ. 

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach oraz części zamówienia, która zostanie im powierzona                                  

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. VI.3.1) SIWZ. 

4. Wymagane dokumenty do złożenia wraz z ofertą. 

1) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wykonawcę, o ile nie wynika to z innych 

dokumentów złożonych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy 

załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku wykonawców. 



 

 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 

3) Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z pkt.VI.3.1) SIWZ wg Załącznika nr 2 do SIWZ. Ww. 

oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

4) Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z pkt. VI.3.2) SIWZ wg Załącznika nr 2 do SIWZ. Ww. 

oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

5) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia - podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów, wg 

załącznika nr 5 do SIWZ (załączyć w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów). 

5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 

ustawy Pzp,- wg załącznika nr 3 do SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców składających 

ofertę wspólna. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.l pkt. 23 ustawy.                              

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz                               

z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język. 

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub osoby 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

0 których mowa w rozdziale VI SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie 

z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) powyżej zamawiający będzie żądał od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę 

1 pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

6) 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. 

7) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 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, poprawienia w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu 

albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

8) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie 

postępowania. 

9) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.                     

1 ustawy. 

10) Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

11) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt 10) powyżej, uchyla się od zawarcia umowy 

zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału                    

w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

Dwukrotny brak stawienia się przedstawicieli/pełnomocników Wykonawcy na wezwanie 

Zamawiającego skierowane do Wykonawcy - celem zawarcia umowy w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego traktowany będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy. 

7. Wykonawcy zagraniczni. 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z pkt. VI.2.1) SIWZ do złożenia wskazanych tam 

dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.               

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast 

dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia 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. 

2) Dokumenty, o których w ust. 1 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, 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. 2 stosuje się. 

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

VIII. Poleganie na zdolności innych Wykonawców 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                           

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (Załącznik nr 5 do SIWZ) 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) Pzp oraz                   

w art. 24 ust. 5 pkt 1). 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,                            

o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału                          

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa                           

w pkt. 1. 

 

IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

2. Muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu                   

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania 



 

 

oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich 

dokumentów. 

3. pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, 

wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej. 

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3. Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                  

z oryginałem przez wykonawcę. 

4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, 

na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a, ustawy 

oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa                                

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Ofertę składa się w jednym 

egzemplarzu. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) 

podpisujących ofertę. 

8. Zaleca się by oferta była zszyta, zbindowana, oprawiona lub złożona w innej formie 

uniemożliwiającej rozsypanie się kartek. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust.3 Pzp, 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020.1913 z póź. 

zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane              

i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa
5
’, lub spięte (zszyte) oddzielone od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 

że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne 

bez zastrzeżeń. 

13. Wykonawca załącza do oferty uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.     

W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 



 

 

przedsiębiorstwa, albo są jawne na podstawie przepisów Pzp lub odrębnych przepisów, albo nie 

wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą 

podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwania w trybie 

art. 90 ustawy pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego 

zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian                            

i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz 

zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia ukazania się ogłoszenia                                   

o zamówieniu. 

XI.   Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                 

z Wykonawcami. 

 

1. Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie    

w formie pisemnej, faksem lub elektronicznie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do 

Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni         

i godziny pracy Zamawiającego. 

2. W przypadku przekazania oświadczeń, zawiadomień, informacji oraz wniosków faksem lub 

elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania - z 

zastrzeżeniem, że do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez 

zamawiającego oraz pełnomocnictw zastrzeżona jest forma pisemna. 

3. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-maiłem dowód transmisji danych oznacza, 

że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, 



 

 

niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty                   

w innym języku. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku wątpliwości uznaje się, iż wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

5. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. Zamawiający 

wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 7, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg tenninu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt. 7. 

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 

internetowej: www.bip.bogoria.pl, na której zamieszczona jest SIWZ. 

11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana 

na stronie internetowej, zamieszczają na tej stronie. 

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert, informując o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza 

informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ udostępniana jest na tej stronie. 

13. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1) w zakresie procedury zamówień publicznych – Marlena Chłodnicka tel. 15 8674086 wew. 34 

chlodnicka.urzad@bogoria.pl 

2) w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia – Ewa Gajek tel. 15 8674086 wew. 28, 

skarbnik.urzad@bogoria.pl. 

 

XII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego - Urząd Gminy w Bogorii -  ul. Opatowska 13 

28 – 210 Bogoria 

2. Termin składania ofert upływa z dniem 18.12.2020 roku o godz. 10:00. 

mailto:skarbnik.urzad@bogoria.pl


 

 

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.12.2020 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj.                  

w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28 – 210 Bogoria w Sali konferencyjnej. 

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, oznaczonym w następujący sposób: 

 Oferta na wykonanie zadania pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Bogoria oraz 

podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2023” Oferty złożone po 

terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych ustawą Pzp. Koperta powinna być 

opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy tak, aby oferty złożone po terminie mogły być 

zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 

5. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej 

w niewłaściwym miejscu. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwarcie ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

1 warunków płatności zawartych w ofertach. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 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. 

XIV. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. 

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

3. W toku niniejszego postępowania Zamawiający ma uprawnienia do przedłużenia terminu związania 

ofertą, maksymalnie o kolejne 60 dni. Zawiadomienie w tej sprawie przekazane zostanie w formie 

prośby o wyrażenie zgody. 

4. Uprawnienia wykonawcy do przedłużenia terminu zwiazania ofertą określone są w art. 85 ust 

2 Pzp. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie 

wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

5. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą 

zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie 

wcześniej niż po upływie terminu określonego w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 



 

 

 

2. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 

3. Oferty oceniane będą punktowo. 

4. Zostanie wybrana ofert, która otrzyma największą ilość punktów wyliczoną w sposób następujący: 

P = Bo + Opś + Krb 

gdzie P- ilość punktów 

Bo - cena bieżącej obsługi bankowej liczona według wzoru: 

Bo = (Cn+l/Cb+1) x 70 

gdzie : 

Bo - liczba punktów 

Cn - najniższa cena wśród zaproponowanych cen we wszystkich ofertach Cb - 

cena badanej oferty 

Oferta z najniższą ceną podaną w ofercie (w załączniku nr 1) uzyska 70 pkt. 

Cena musi obejmować cały okres trwania umowy; musi uwzględniać wszystkie konta Gminy i jej 

jednostek; musi uwzględniać pozostałe wymagania określone w SIWZ; jest niezmienna przez cały okres 

trwania umowy. 

Opś - wysokość oprocentowania: środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach 

bankowych (w stosunku rocznym) liczona według wzoru: 

Opś = (Ob/On) x 20 

gdzie: 

Opś - liczba punktów 

Ob - stopa procentowa badanej oferty 

Kryterium Punkty Waga kryterium 

Cena bieżącej obsługi bankowej 70 pkt. 70% 

Wysokość oprocentowania: środków 

finansowych zgromadzonych na bieżących 

rachunkach bankowych (w stosunku 

rocznym) 

20 pkt. 20% 

Wysokość oprocentowania kredytu w 

rachunku bieżącym 

10 pkt. 10% 

Łącznie 100 pkt. 100 % 

 



 

 

On - najwyższa stopa procentowa ze wszystkich ofert 

Jeśli On=0 to Opś= 0. Oferta o najwyższym oprocentowaniem wskazanym w ofercie (w 

załączniku nr 1) uzyska 20 pkt. 

Wyliczenie stopy procentowej: 

WIBOR IM* ,,,,,,,, x wskaźnik korekty zaoferowany przez wykonawcę .................. = ............. % 

* Wyliczenie oparte na wskaźniku WIBOR IM opublikowanym na dzień 30.11.2020 r.  

Wskaźnik korekty określa Wykonawca; nie podlega on zmianie w czasie trwania umowy; 

wartość należy podać z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku. 

Krb - wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym liczona według wzoru: 

Krb = (Kn + 0,1/ Kb + 0,1) x 10 

gdzie: 

Krb - liczba punktów 

Kn - najniższa stopa procentowa ze wszystkich ofert Kb - 

stopa procentowa badanej oferty 

Oferta o najniższym oprocentowaniu wskazanym w ofercie (w załączniku nr 1) uzyska 10 punktów. 

Wyliczenie stopy procentowej: 

WIBOR IM* (wartość na koniec listopad 2020) +/- wysokość marży zaoferowanej przez wykonawcę

 .................................................................................................................................... = ............. % 

* Wyliczenie oparte na wskaźniku WIBOR IM opublikowanym na dzień 30.11.2020 r.  

Wysokość marży określa Wykonawca. Marża nie podlega zmianie w czasie trwania umowy; wartość 

należy podać z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku. 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

6. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów za w/w opisane 

kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

7. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku 

oceny oferty oraz spełnia warunki SIWZ. 

8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez 

wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

9. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

10. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa                    

w pkt. 9c), Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie tej omyłki, oferta Wykonawcy zostanie 



 

 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 Pzp. 

1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę    

z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę oferty stanowi kwota bieżącej obsługi bankowej budżetu Gminy Bogoria oraz podległych jej 

jednostek organizacyjnych w latach 2021-2023 podana w ofercie (w załączniku nr 1). 

2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w mniejszej SIWZ oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej                                  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Cena może być tylko jedna. 

4. Podana w ofercie cena jest niezmienna w okresie realizacji umowy. 

5. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym, powinny być liczone w złotych polskich                       

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 

0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r.                                        

o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 178) oraz ustawy                      

z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późniejszymi zmianami). 

6. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich (PLN). 

 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy 

1. Zamawiający informuje 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, 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 Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 1, ppkt. 2, 

zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, 

zamawiający uznał za niewystarczające. 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 1 na stronie Internetowej. 



 

 

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby 

sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

5. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano 

jako najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy składa: 

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

2) przedłożyć zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię Umowy regulującej 

współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta 

wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia; 

6. Zamawiający może zawrzeć Umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,                 

o którym mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

1) została złożona tylko jedna oferta; 

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 

180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła 

wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

8. Dwukrotny brak stawienia się przedstawicieli/pełnomocników Wykonawcy na wezwanie 

Zamawiającego skierowane do Wykonawcy - celem zawarcia umowy w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego traktowany będzie jako odmowa zawarcia umowy. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIX. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Po udzieleniu zamówienia Bank będzie posiadał (otworzy) na terenie Bogorii placówkę kasową 

banku (filia, oddział). 

2. Czas trwania umowy: od 01.01.2021 r. - 31.12.2023 r. 

3. Umowa ma obejmować prowadzenie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych oraz 

rachunki uruchamiane w przyszłości w okresie obowiązywania umowy. 

4. W ramach umowy Bank będzie przestrzegał zapisów SIWZ i złożonych oświadczeń oraz: 

a) Uruchomi usługę home-banking na wszystkich uruchomionych stanowiskach zgodnie                 

z SIWZ, 

b) Potwierdzał stan salda na każdy dzień roboczy - wyciąg bankowy, 

c) Przewidywał uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, 

d) Realizował polecenia przelewu drogą elektroniczną, 

e) Przyjmował wpłaty gotówkowe oraz dokonywał wypłat gotówkowych na rachunkach 

Zamawiającego, 

5. Bank będzie pobierał wyłącznie opłaty i prowizje wymienione w formularzu ofertowym 

załączonym do oferty. 



 

 

6. Prowizje i opłaty będą niezmienne w okresie obowiązywania umowy. 

7. Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach 

obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia uruchomienia kredytu do 

dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu 

poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień 

całkowitej spłaty kredytu. 

8. W ramach umowy bank będzie realizował tego samego dnia zlecenia Zamawiającego otrzymane 

do godziny 14.00. 

9.  Pozostałe zlecenia płatnicze posiadacza rachunku będą realizowane przez bank w terminie                       

1 dnia roboczego, nie wliczając sobót. 

10.  Termin realizacji zadania płatniczego biegnie od chwili złożenia zlecenia przez Zamawiającego 

do momentu obciążenia jego rachunku. 

11. Swoboda w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 

12. Zmiana ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia 

rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy. 

13. Bank prowadzący rachunki Zamawiającego ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego 

winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego. 

14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku: 

- nieuruchomienia obsługi bankowej dla Gminy Bogoria do dnia 02.01.2020 roku, 

Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 

wartości umowy, za każdy dzień zwłoki; 

- nieuruchomienia obsługi bankowej dla jednostek Gminy Bogoria, wskazanych                              

w niniejszej siwz, do dnia 02.01.2020 roku, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki; 

- nieuruchomienia obsługi bankowej dla jednostki Gminy Bogoria w przeciągu 7 dni od dnia 

zgłoszenia powstania nowej jednostki, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki; 

- bank zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych za zawinioną przez siebie zwłokę               

w realizacji zlecenia płatniczego Zamawiającego w wysokości stanowiącej równowartość 

odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy oprocentowania 

środków zgromadzonych na rachunku bieżącym od kwoty nie zrealizowanego w terminie 

zlecenia. Zamawiający dopuszcza zwiększenie stanowisk obsługi elektronicznej oraz instalacji 

systemu obsługi elektronicznej na tych stanowiskach 

15. Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy będą miały takie samo prawo do zawarcia umów na 

wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego.         

W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, 

Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach 

i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą 

16. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody. 

17. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zawartej pomiędzy bankiem, 

a Zamawiającym zastosowanie będą miały przepisy: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 



 

 

1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 poz. 1896 ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 za zm). 

18. Umowa nie może być sprzeczna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 

2020 r. poz. 1896 ze zm.) 

19. W razie rozbieżności pomiędzy regulaminami banku a treścią oferty banku i postanowieniami 

SIWZ, przyjmuje się, że obowiązują postanowienia SIWZ oraz oferty banku 

20. Umowa powinna zawierać zapisy wynikające z art. 29 ust. 3a Pzp, opisane w rozdziale III pkt                         

8 niniejszej SIWZ. 

21. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

22. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza 

przedmiot zamówienia określony w SIWZ. 

23.  Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzone w związku z zaistnieniem 

okoliczności, których wystąpienia zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili 

zawierania Umowy. 

24. Zmiana postanowień umowy wynikająca z postanowień art. 142 ust. 5 pkt 1-4 Pzp: 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie 

pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,                       

o której mowa w pkt. 1 ppkt a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do 

której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W zaistniałej sytuacji wartość 

wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o której mowa w pkt. 1 ppkt 

b), c) lub d), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu 

do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku                       

z wejściem wżycie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 



 

 

pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 ppkt b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie             

o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane                     

z realizacją przedmiotu umowy. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 ppkt c) i d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia zaangażowanym przez Wykonawcę osobom świadczącym usługi. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują one 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

6. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym                      

w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 

powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 ppkt. b), c) i d) jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim 

zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 

temu zakresowi -w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 ppkt. b), 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) zaangażowanych przez 

Wykonawcę osób świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej 

przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane                   

z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi -                    

w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 ppkt. c), 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przez jak i po zmianie) zaangażowanych przez 

Wykonawcę osób świadczących usługi wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 ppkt d). 

8. W przypadku zmiany, o której mowa pkt. 1 ppkt b), c) i d) , jeżeli z wnioskiem występuje 



 

 

zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 14 dni roboczych, dokumentów z których będzie wynikać w jakim zakresie 

zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń,                      

o którym mowa w pkt. 7 ppkt. 1), 2) i 3). 

9. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt. 6, Strona, która 

otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz 

wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację                     

o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

10.  W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 6.                     

W takim przypadku przepisy pkt. 7-9 oraz pkt. 11 stosuje się odpowiednio. 

11. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

XX. Informacja o podwykonawcach 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3. Zamawiający żąda zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, podania przez Wykonawcę (w ofercie - 

załącznik nr 1 do SIWZ) firm podwykonawców oraz części zamówienia, których wykonanie 

zamierza im powierzyć. 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

2. W przypadku niniejszego zamówienia, którego wartość jest mniejsza od kwoty określonej                       

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie 

wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) odrzucenia oferty odwołującego, 

d) opisu przedmiotu zamówienia, 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodności z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazać okoliczności fatyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 



 

 

odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechanie czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które przysługuje 

odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp. 

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynności albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informacje o tym wykonawców w sposób przewidziany                       

w ustawie dla tej czynności. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 

ust. 5 Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone                    

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

XXII. Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych                               

w art. 93 ustawy Pzp. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XXIII. Informacja wynikająca z art. 13 RODO 

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                           

i Rady (EU) 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), dalej RODO:  

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Bogoria reprezentowany 

przez Wójta Gminy Bogoria ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, adres e-mail: 

urzad@bogoria.pl 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się 

pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby 

Administratora. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Bogoria oraz podległych jej jednostek 

organizacyjnych w latach 2021-2023” 

mailto:urzad@bogoria.pl


 

 

 

 

4.  Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów 

ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

869  ze zm.) oraz innych przepisów prawa. 

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być:  

a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są 

współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane 

osobowe, jako podmioty przetwarzające; 

c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 

8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 

6.  Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz                           

z  załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,                         

w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą 

przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r.                     

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.), akty 

wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu: 

1)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających 

przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania 

dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania,                                        

w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania)                            

o udzielenie zamówienia. 

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana,                 

z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp ani naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących 

przypadkach: 

a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 



 

 

b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych 

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, 

c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do 

czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne 

wobec podstaw sprzeciwu 

- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a nadto od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych 

osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia 

tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje 

Pani/Panu: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO 

– prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 

3; 

2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż 

nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust.    

1 lit. c) RODO; 

3) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych 

osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności 

wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. 

11. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.  

 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego. 

Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1 - Wzór oferty, 

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, 

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, 

Załącznik nr 4 - Wzór wykazu usług, 



 

 

Załącznik nr 5 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 

 

    

 Podpis Kierownika Zamawiającego  



 

 

Załącznik nr 1 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej: 

Adres: 

tel./Fax  .................................... / ................................  

REGON: ............................................................ NIP: 

Email ..........................................................................  

 

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Bogoria oraz podległych jej 
jednostek organizacyjnych w latach 2021-2023” 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 

A. Cena bieżącej obsługi bankowej (Bo) (podana cena: musi obejmować cały okres tj. 48 miesięcy 

trwania umowy; musi uwzględniać wszystkie konta Gminy i jej jednostek; musi uwzględniać pozostałe 

wymagania określone w SIWZ; jest niezmienna przez cały o ki* es trM>anici umowy) 

wartość wynosi:  ................................................................................................................. zł 

(słownie: ........................................................................................................................................ ) 

B. Oprocentowanie środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach 

bankowych (w stosunku rocznym) (Wskaźnik korekty określa Wykonawca; nie podlega on zmianie w 

czasie trwania umowy; wartość należy podać z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku) 

Opś = WIBOR IM** ……. x wskaźnik korekty .............. = ..................... % 

C. Oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym (Wysokość marży określa Wykonawca. Marża 

nie podlega zmianie w czasie trwania umowy; wartość należy podać z dokładnością do dwóch cyfr po 

przecinku) 

Krb = WIBOR IM** ……… +/- marża bankowa ........... = ..................... % 

** Wyliczenia oparte na wskaźniku WIBOR IM opublikowanym na dzień 30.11.2020 r.   

2. Zakres usługi do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia. 

3. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w wymaganym terminie. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, przyjęliśmy 

zawarte w niej warunki i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 



 

 

5. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

6. Warunki płatności: zgodnie z warunkami SIWZ. 

7. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
1
: 

□ TAK  

□ NIE 

8. Oświadczamy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotu/ów
2
: ..................................................................... (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP, 

KRS/CEiDG), na potwierdzenie spełnienia warunku pkt ........ SIWZ; 

9. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy przy udziale Podwykonawców  ..............................  

 ...................................  (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP, KRS/CEiDG), któremu 

powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia: ................................................... ; 

10. Oświadczam(y), iż wybór mojej/naszej oferty będzie/nie będzie
2
 prowadził do powstania                     

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył  ..........................................................................  

(wpisać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość 

netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ................................................................. zł. 

(w wykropkowane pola należy wpisać adnotację nie dotyczy, jeśli wybór oferty nie będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego). 

11. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
3
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem            

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4
 

12. Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ 

załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) wypełniony formularz oferty; 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp wg załącznika nr 2 

do SIWZ; 

3) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

                                            
1 Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE mikroprzedsiębiorstwo: 

przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; małe 

przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 

euro; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie sq mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 

osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. 
2skreślić jeżeli nie dotyczy 

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 L119 z 04.05.2016, str. 1). 
Ąw przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



 

 

na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy); 

4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 
5)  ..........................................................................................................................  

Ofertę sporządzono dnia 

(podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚ WI A D C ZE NIE  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn.: 

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Bogoria oraz podległych jej jednostek organizacyjnych        
w latach 2021-2023” 

 

ja/my (imię nazwisko) reprezentując firmę (nazwa firmy) 

I jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że: 

1. spełniam/ my warunki określone przez Zamawiającego rozdziale V pkt. 2 SIWZ dotyczące: 

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

odrębnych przepisów; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

2. nie podlegam/ my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) oraz art. 24 ust 5 

pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 

poz. 1843, z późn. zm.). 

dnia………………………………… 

……………………………………. 

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel 
Wykonawcy 

II. oświadczam/ my, iż podmioty wymienione w pkt. 8 oferty, na zdolnościach których polegamy w 
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu

5
: 

1. spełniają warunki określone przez Zamawiającego rozdziale V pkt. 2 SIWZ w zakresie w jakim 

powołujemy się na ich zasoby, dotyczące: 

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

2) zdolności technicznej lub zawodowej; 

                                            
5 Jeżeli nie dotyczy - skreślić pkt II 
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2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) oraz art. 24 ust 5 pkt 

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843, 

z późn. zm.). 

Dnia…………………………………. 

…………………………………………. 

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel 
Wykonawcy 

III. oświadczam/ my, iż podmioty wymienione w pkt. 9 oferty, tj. Podwykonawcy
6
: 

nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) oraz art. 24 ust. 5 

pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 

1843, z późn. zm.). 

dnia………………………………………. 

…………………………………………... 

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel 
Wykonawcy 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

dnia .......................... ……………………….. 

…………………………………………….. 

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel 
Wykonawcy

                                            
6 Jeżeli nie dotyczy - skreślić pkt III 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

OŚ WI A D C ZE NIE  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                                 

Prawo zamówień publicznych 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Obsługa 
bankowa budżetu Gminy Bogoria oraz podległych jej jednostek organizacyjnych  w latach 

2021-2023” 
ja/my (imię nazwisko) .....................................................................................................................  
reprezentując firmę (nazwa firmy) .............................................................................................  
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że

7
: 

□ nie należę/my do grupy kapitałowej
8
 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli 

w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe; 

□ należę/my do grupy kapitałowej
2
 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów(Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli 

w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowej tj.: 

W celu wykazania, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia przedstawiamy stosowne 
dokumenty i/lub informacje, stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia. 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

dnia ......................  

…………………………………. 

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

Uwaga! 

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej, informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.  

                                            
7 Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X 
8llekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to 

wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również 

tego przedsiębiorcę. 
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WYKAZ USŁUG Z OKRESU OSTATNICH TRZECH LAT 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Bogoria oraz podległych jej 
jednostek organizacyjnych  w latach 2021-2023” 

 

 

Dnia………………………………………… 

…………………………………………….. 

Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel 
Wykonawcy

oświadczam/y, że w ciągu ostatnich trzech lat / w okresie prowadzenia działalności o ile jest krótszy* wykonałem 

co najmniej dwie usług, o których mowa w SIWZ. 

Lp. 
Podmiot, na rzecz 

którego wykonywana 

była usługa 

Nazwa usługi i jej opis (należy 

określić szczegółowo przedmiot 

zamówienia) 

Wartość 

zamówienia 

Okres 

realizacji od - 

do 

     

     

Na potwierdzenie usług zawartych w powyższym wykazie załączamy dowody, że zostały wykonane łub są wykonywane 
należycie. 
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Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: 
 
przedstawiam/ my: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Bogoria oraz podległych jej 
jednostek organizacyjnych  w latach 2021-2023” 

 

 
ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia 

Ja, niżej podpisany 

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

działając w imieniu i na rzecz: 

(nazwa i adres Podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

zobowiązuję się do oddania na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia, 

zdolności finansowe lub ekonomiczne) 
do dyspozycji Wykonawcy: 

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę) 

przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 

Ponadto oświadczam, iż:  

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:  

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
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(miejsce i data złożenia 
oświadczenia) 

c) okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił: d) Charakter stosunku prawnego, jaki 

będzie łączył nas z Wykonawcą: 

 

 

 

 

 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu 

podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 


