
SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018.1986) 
 

 

Zamawiający: Gmina Rytwiany 

 

Nazwa postępowania:  

 

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rytwiany 

i jednostek budżetowych Gminy Rytwiany 

w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2023 r. 

 
Kody CPV:  66110000-4   usługi bankowe 

66.11.20.00 - 8 – usługi depozytowe 

66.11.30.00 - 5 – usługi udzielania kredytu 

 
 

Zatwierdzam: 
 

Wójt Gminy Rytwiany 
mgr Grzegorz Forkasiewicz 

 

 

Nr postępowania: IŚ.271.2.2019.PK 

 

 

Rytwiany, 06.02.2019 r. 



IŚ.271.2.2019.PK 

2 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Gmina Rytwiany 

ul. Staszowska 15 

28-236 Rytwiany 

tel.15-864-79-30, fax 15-864-79-35 

NIP 8661599179, REGON 830409726, 

Strona internetowa: www.rytwiany.com.pl 

E-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

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

nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”. 

2. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury tzw. „odwróconej”, o której mowa  

w art. 24aa ust. 1 ustawy.  

3. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy 

i akty wykonawcze do niniejszej ustawy. 

4. Nazwa postępowania: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rytwiany i jednostek 

budżetowych Gminy Rytwiany okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2023 r.” 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rytwiany i  

jednostek budżetowych Gminy Rytwiany w okresie od 1 marca  2019 r. do 28 lutego 2023 r. : 

1)Urząd Gminy  w Rytwianach;  

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Rytwianach ;  

3) Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym;  

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzegomiu;  

5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach 

oraz udzielanie kredytów w rachunku bieżącym Gminy Rytwiany w latach 2019-2023. 

2. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: 

1) Obsługa rachunków bankowych Zamawiającego (rachunki podstawowe, pomocnicze, 

walutowe, płacowe), 

2) Wypłaty i wpłaty gotówkowe w placówkach Wykonawcy, 

3) Zapewnienie Zamawiającemu imiennych kart płatniczych, w razie potrzeby, 

4) Zapewnienie Zamawiającemu pracy w elektronicznym systemie bankowości, 

5) Obsługa Zamawiającego w oddziałach/filiach i placówkach wskazanych przez Wykonawcę,  

6) Dostarczenie i zainstalowanie we współpracy z Zamawiającym oraz konserwowanie w okresie 

trwania umowy odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń takich, jak np. tokeny, karty podpisu 

elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej 

pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych, 

7) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, corocznie w wysokości ustalanej przez Radę Gminy 

Rytwiany w uchwale budżetowej, 

8) Dokonywanie automatycznie lokowania środków pozostających na rachunku bieżącym 

(podstawowym) Zamawiającego oraz na rachunkach wyłączonych na koniec dnia roboczego 

w formie lokaty O/N, 

9) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego. 
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3. Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących poniżej wymienione 

czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

• Obsługi rachunków bankowych Zamawiającego (rachunki podstawowe, pomocnicze, 

walutowe, płacowe), 

• Wypłat i wpłat gotówkowych w placówkach Wykonawcy, 

• Zapewnienia Zamawiającemu imiennych kart płatniczych, 

• Zapewnienia Zamawiającemu pracy w elektronicznym systemie bankowości, 

• Obsługi Zamawiającego w oddziałach/filiach i placówkach wskazanych przez Wykonawcę, 

• Dostarczenie i zainstalowanie we współpracy z Zamawiającym oraz konserwowanie w okresie 

trwania umowy odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń takich, jak np. tokeny, karty podpisu 

elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej 

pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych, 

• Udzielania kredytu w rachunku bieżącym, corocznie w wysokości ustalanej przez Radę Gminy 

Rytwiany w uchwale budżetowej, 

• Przeszkolenia pracowników Zamawiającego. 

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego 

w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z 

tytułu niespełnienia tych wymagań zawarto w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU). 

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają 

istotne postanowienia umowy, które stanowią Załącznik nr 3 do SIWZ. 

5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patenty lub 

pochodzenie należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W  każdym 

przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem funkcji, przeznaczenia itp. 

6. Wymagania Zamawiającego 

1. Zamawiający wymaga aby obsługę bankową budżetu Gminy w latach 2019 - 2023 prowadził 

Wykonawca, który posiada placówkę bankową w miejscowości Rytwiany lub Wykonawca, który w 

terminie 14 dni od daty podpisania umowy utworzy swoją placówkę obsługiwaną przez pracowników 

Wykonawcy na terenie miejscowości Rytwiany, zapewniając pełną obsługę budżetu Gminy oraz 

pozostałych jednostek budżetowych Gminy. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada swojej 

placówki w Rytwianach, do czasu uruchomienia placówki zobowiązany będzie do zapewnienia 

możliwości przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze 

strony Zamawiającego. 

2.  Zamawiający wymaga aby Bank zawarł indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na 

warunkach zawartych w ofercie ze wszystkimi jednostkami budżetowymi Zamawiającego. 

 

7. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy : 

Informacja o aktualnie posiadanych rachunkach bankowych oraz wielkości budżetu Gminy 

Rytwiany na 2019 rok: 

a) rachunki bankowe: 

- rachunki bieżące – 5 szt. 

- rachunki pozostałe (pomocnicze, fundusze i inne) - 21 szt. 

b) budżet Gminy Rytwiany na 01.01.2019 r. 

- dochody – 28 781 676,19 zł 

- wydatki – 32 773 380,23 zł 

c) limit kredytu w rachunku bieżącym na 2019 rok wynosi  500 000 zł, 

d) ilość jednostek objętych systemem bankowości elektronicznej - 5. 

W celu weryfikacji sytuacji finansowej Gminy Rytwiany na stronie  internetowej: 

ww.rytwiany.bip.jur.pl 

zamieszczone zostały sprawozdania Gminy Rytwiany za 2017 r. i III kw. 2018 r. oraz uchwała 

budżetowa na rok 2019. 
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8. Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):     

66110000-4   usługi bankowe 

66.11.20.00 - 8 – usługi depozytowe 

 66.11.30.00 - 5 – usługi udzielania kredytu 

 

          9. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  

        10.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.  

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01.03.2019 r. do 28.02.2023 r. 

V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 

zawodowego lub handlowego. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia 

do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 

Prawo bankowe – inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem 

wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. 

2.2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których 

mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie w sytuacji, gdy wszyscy 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wykażą posiadanie uprawnień, o 

których mowa wyżej.  W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w zd. 1, 

Wykonawca nie może polegać na zasobach podmiotów trzecich. 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w przypadku wystąpienia przesłanki, o której mowa 

w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948, i 2260) 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 2016 r. poz. 2171, 2260 

i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791). 
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3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 

pkt 1 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podst. Rozdziału 

VI ust. 4 niniejszej SIWZ. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu oraz  

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust 1 niniejszej SIWZ Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą, zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w załącznikach do 

niniejszej SIWZ (Załącznik 2.1. oraz Załącznik 2.2.). 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać 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 ustawy Pzp. 

4. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

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; 

2) aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876), tj. zezwolenie Komisji 

Nadzoru Finansowego uprawniające do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz.1876),  

a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 Prawo bankowe – inny dokument potwierdzający 

rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy 

Prawo bankowe. 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 4 pkt 1 niniejszej SIWZ, 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.  

6. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 4 i ust. 5 niniejszej SIWZ, winny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7. 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 

Rozdziale VII ust. 5 niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
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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 Rozdziału VII ust. 6 stosuje się. 

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści oświadczenia został zamieszczony w  

załączniku do niniejszej SIWZ (Załącznik 2.3.). 

9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w Rozdziale VII ust. 4 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie  

z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w Rozdziale VII ust. 4 niniejszej SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w 

szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 

97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

12. 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. 

13. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1. niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lubudzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

14. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

15. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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). 

 

 

VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ 

ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘSCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

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

sytuacjach oraz w odniesieniu do 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. 
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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. 

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 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

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

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, 

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: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

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

ust. 1 niniejszego Rozdziału. 

6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 

żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa 

w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ. 

8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, 

podać firmy podwykonawców. 

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, żaden z nich nie może podlegać 

wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 

pkt 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują, 

zgodnie z Rozdziałem V niniejszej SIWZ. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, oświadczenia o których mowa  

w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa  

w Rozdziale VII ust. 8 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 

wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 

4, 5 i 7 niniejszej SIWZ. 

 

X. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, oświadczeń 

wymienionych w rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ oraz umowy dla których wymagana  jest forma 

pisemna. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z §14 ust. 4 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający (…) 

oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich 

złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) winny być poświadczane 

za zgodność z oryginałem w formie pisemnej. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: Urząd Gminy w Rytwianach ul. Staszowska 15, 28 – 236 Rytwiany. 

 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres:rytwiany@rytwiany.com.pl, a faksem na nr 15/864 79 

35. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub  

w formie elektronicznej wymagają, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 

ich otrzymania.  

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 

zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

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

w Rozdziale X ust. 7 niniejszej SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

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

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni 

na stronie internetowej. 
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12. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 

4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a 

ustawy Pzp. 

13. 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 i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza 

informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

14. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani 

Mirosława Szewczyk.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 

15. 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), zwanym dalej „rozporządzeniem” dotyczące 

Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, należy złożyć  

w oryginale. 

16. Dokumenty, 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), zwanym dalej „rozporządzeniem”, inne niż 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 15 niniejszej SIWZ, należy złożyć w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), 

innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 

ustawy Pzp). 

 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony Formularz „Oferta”, zgodny ze wzorem (Formularz 1) stanowiącym załącznik do 

niniejszej SIWZ; 
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2) oświadczenia wymienione w Rozdziale VII ust. 1-3 niniejszej SIWZ; 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  

z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz  

z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 

chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych  

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy  

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem 

oferty. 

5) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach 

innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

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

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

6. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zszyta)  oraz zawierała spis treści. 

7. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą 

ofertę. 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 

sposób: 

 

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rytwiany i jednostek 

budżetowych Gminy Rytwiany  okresie od 1 marca 2019r. do 28 lutego 

2023r.” 

 
9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 

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

i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 

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

bez zastrzeżeń. 
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11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich 

odtajnieniem. 

12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie 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. 

13. 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. 

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

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 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. 

15. 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 wszczęcia postępowania. 

 

 
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu  Gminy w Rytwianach, 

ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, pokój nr 13 (I piętro) do dnia 14 lutego 2019 roku do godz. 

1100. 

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 3 (sala konferencyjna), dnia 

14 lutego 2019 roku o godz. 1115.  

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

PZP. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie: www.rytwiany.bip.jur.pl 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

 

 

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę jako cena ryczałtowa na podstawie opisu 

przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ oraz w Załączniku Nr 3 do SIWZ. 

2. Wykonawca określi cenę brutto wraz z należnym podatkiem VAT, podając ją w zapisie liczbowym  

i słownym z dokładnością co do grosza (do dwóch miejsc po przecinku) za realizację  przedmiotu 

zamówienia za jeden miesiąc oraz całego przedmiotu zamówienia według „Formularza ofertowego” 

(Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ). 
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3. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane 

z realizacją zamówienia. 

4. Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna i nie dopuszcza się wariantowości 

cen. 

5. Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą i w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

7. Wykonawca powinien wyliczyć Cenę oferty brutto tj. wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 

przewidzianej ustawowo. 

8. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

 
XVI. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 

1) Stała opłata miesięczna brutto za obsługę bankową (cena) - waga kryterium: 60%; 

2) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych  - waga kryterium: 15%, 

3) Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym - waga kryterium: 25%. 

 

2. Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Stała opłata miesięczna brutto za obsługę bankową” - 

będzie obliczana w następujący sposób: 

P1= (Cmin / Cbad) x 60%, przy czym 1% odpowiada 1 pkt 

gdzie: 

P1 – liczba punktów badanej oferty w kryterium stała opłata miesięczna brutto za obsługę bankową 

Cbad – kwota stałej opłaty miesięcznej brutto badanej oferty, 

Cmin – najniższa kwota stałej opłaty miesięcznej brutto spośród nieodrzuconych ofert 

 

3. Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych”. 

 

P2 = (Pbad / Pmax) x 15%, przy czym 1% odpowiada 1 pkt 

gdzie: 

P2 – liczba punktów badanej oferty w kryterium oprocentowanie środków na rachunkach bankowych 

Pbad –  oprocentowania środków na rachunkach bankowych badanej oferty 

Pmax – najwyższe oprocentowanie środków na rachunkach bankowych spośród nieodrzuconych ofert. 

 

4. Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym”. 

 

P3 = (Pmin /Pbad) x 25 %, przy czym 1% odpowiada 1 pkt 

 

gdzie: 

P3 – liczba punktów badanej oferty w kryterium oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym 

Pmin – najniższe oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym spośród badanych ofert, 

Pbad – oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym w badanej ofercie 

 

W przypadku uzyskania wynikowej wartości oprocentowania kredytów (przy ocenie ofert) mniejszej od 

zera lub równej zero Zamawiający wyłączenie do celów obliczeniowych (porównania ofert) przyjmie 

wartość 0,01. 
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów obliczoną w 

poniżej wskazany sposób: 

L = P1+P2+P3 

L – łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę. 

 

5. Ocena punktowa w każdym kryterium będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku. 

6. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę -  uzyskał 

największą liczbę punktów na podstawie ww. kryteriów . 

7. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny (kosztów) i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę zgodnie z art. 91 ust. 4  pzp. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 

oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia, 

4) unieważnieniu postępowania- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5) Informacje, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 4 Zamawiający zamieści również na stronie internetowej 

oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy winny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające, ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  

z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 

zamówienia. 

 

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY. 

 

1. Istotne postanowienia umowy (IPU) zawarte są w Załączniku Nr 3 do SIWZ. 

2. Postanowienia ustalone w IPU nie podlegają negocjacjom. 
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XX.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Każdemu 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 Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Pzp jak dla postępowań 

poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 

 

XXI. INFORMACJE KOŃCOWE 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

 
Wykaz załączników do SIWZ : 

1) Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego;  

2) Załącznik nr 2.1. – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;  

3) Załącznik nr 2.2. – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

4)   Załącznik nr 2.3. – informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

4)   Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia  umowy  

 

 

XXII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Gmina Rytwiany, reprezentowana 

przez Wójta Gminy Rytwiany (ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, telefon kontaktowy: 15 

864 79 30); 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodrytwiany@compumix.pl; 

 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rytwiany i jednostek 

budżetowych Gminy Rytwiany w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2023 r.” 

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 

z zm.) - zwanej dalej Pzp; 
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4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z Pzp; 

6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22RODO; 

7) Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO**; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

8) Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

*  Wyjaśnienie:   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. 

Do obowiązków Wykonawcy, ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego 

należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny 

przewidziany w art. 13  RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od 

których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba 

fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4RODO). 

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający  

z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu  

i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń,  

o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z 

udziałem w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne 

oświadczenie  - na formularzu  ofertowym  (Załącznik Nr 1 SIWZ). 

W przypadku wystąpienia konieczności powierzenia Wykonawcy danych osobowych, 

Zamawiający, na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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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), odrębną umową 

powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszej 

umowy. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Wzór formularza ofertowego 

 

 

OFERTA 

 

Zamawiający: Gmina Rytwiany 

 

I. DANE WYKONAWCY: 

1. Pełna nazwa: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

2. Adres: 

......................................................................................................................... 

telefon:................................................................ 

fax: .................................................................... 

adres poczty elektronicznej (e-mail): .............................................................. 
 

 

II. W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowa obsługa 

bankowa budżetu Gminy Rytwiany i jednostek budżetowych Gminy Rytwiany w 

okresie od dnia 1 marca 2019r. do dnia 28 lutego 2023r.” 

 
1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 

1) Wysokość miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunków ………………………….. zł 

brutto 

słownie złotych brutto ………………………………………………………………………………… 

 

x 48 miesięcy (za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia) 

 

 = ……………………… zł brutto, słownie złotych  brutto 

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

(wysokość opłaty za prowadzenie rachunków w latach 2019 -2023) 

 

2) Wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących 

(WIBIDO/N plus / minus1 marża): …………. % 

słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3) Wysokość oprocentowania kredytów w rachunku bieżącym (WIBOR 1M  plus / minus2 marża): 

…………. …………………% 

słownie: ……………………………………………………………………………………………… . 

 

UWAGA –  na potrzeby oceny ofert przyjmuje się stawkę: 
WIBID O/N  z dnia 31 stycznia 2019 w wysokości 1,44 
WIBOR 1M z dnia 31 stycznia 2019 r. w wysokości 1,64 

                                                           
1 niepotrzebne skreślić 
2 niepotrzebne skreślić 
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2. OŚWIADCZAMY, że wartości ujęte w cenach jednostkowych zawierają wszelkie koszty, opłaty  

i prowizje związane z realizacją niniejszego zamówienia. 

 

3. OŚWIADCZAMY, że posiadamy uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie  

z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876). 

 

4. OŚWIADCZAMY, że posiadamy, oddział, placówkę, filię lub przedstawicielstwo na terenie gminy 

Rytwiany dokonujący wypłat gotówkowych i przyjmujący wpłaty gotówkowe oraz realizujący 

polecenia przelewu / zobowiązujemy się3 do otwarcia w ciągu czternastu dni od daty podpisania 

umowy ww. Zobowiązujemy się również zapewnić funkcjonowanie ww. w okresie trwania umowy. 

 

5. ZAPEWNIAMY udzielanie wyjaśnień niezgodności stanu środków na rachunkach Zamawiającego, 

zgłoszonej przez posiadacza rachunku nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. 

 

6. ZAPEWNIAMY naliczanie codziennie, a dopisywanie do sald rachunków Zamawiającego odsetek 

od środków na rachunkach nie później, niż w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 

kalendarzowego. 

 

7. ZAPEWNIAMY traktowanie wszelkich informacji uzyskanych podczas współpracy z posiadaczem 

rachunku, a zwłaszcza informacji dotyczących jego tożsamości i statusu finansowego jako poufne,  

a także zapewniamy poufność uzyskanych informacji po zakończeniu współpracy z posiadaczem 

rachunku (udostępnienie osobie trzeciej informacji bankowych dotyczących sytuacji finansowej 

Zamawiającego może nastąpić pod warunkiem uzyskania stosownego upoważnienia od posiadacza 

rachunku i tylko w zakresie tego upoważnienia). 

 
8. INFORMUJEMY, że(właściwe zakreślić)4: 

 wybór oferty nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
w odniesieniu do następujących usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
____________________________________________ 
 

 Wartość usług powodujących obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł 
netto. 
 

9. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 
10. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
11. OŚWIADCZAMY, iż zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia:  

Lp. 
Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez 

podwykonawcę wraz ze wskazaniem nazw podwykonawców – jeśli dotyczy 

                                                           
3niepotrzebne skreślić 
4dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. 

w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu 
cen ofertowych podatku VAT. 
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1.  

(..)  

 
12. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

 
13. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO5 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 
14. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z 

Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku Nr 3 do   Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
15. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres: 

Imię: _________________________ 
Nazwisko: _______________________ 
tel. ________________________, fax ________________________,  
e-mail:___________________________ 
 

16. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy / nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem / małym / średnim 

przedsiębiorstwem. 

UWAGA: 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR.   

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

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 

 
17. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

 

 
18. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

- ………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
____________________, dnia __________.2018 r.  
 (miejscowość) 

                                                           
5
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik 2.1. do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Nazwa Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rytwiany oraz 
jednostek budżetowych Gminy Rytwiany w okresie od dnia 1 marca 2019r. do dnia 28 lutego 
2023r.” –oświadczam, co następuje: 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp. 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. ………… ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze: 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: …………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia (wypełnić jeśli dotyczy, jeśli nie dotyczy - skreślić). 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
…………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia (wypełnić jeśli dotyczy, jeśli nie dotyczy - skreślić). 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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. 
 
 

  ………………………………………………… 
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Miejscowość, data …….     Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
 
 
 
 

Załącznik 2.2. do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Nazwa Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rytwiany oraz 

jednostek budżetowych Gminy Rytwiany w okresie od dnia 1 marca 2019r. do dnia            28 

lutego 2023r.”oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

Rozdziale V SIWZ. 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Rozdziale V SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………., w następującym zakresie: 

……………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla 

wskazanego podmiotu). 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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. 

 
 
 

……………………………………………………… 
   

Miejscowość, data ……………….   Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
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Załącznik 2.3. do SIWZ Wzór  
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której  
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(dalej jako: ustawa Pzp) 

 
Nazwa Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Biorąc udział w postępowaniu pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy 

Rytwiany oraz jednostek budżetowych Gminy Rytwiany w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do 

dnia 28 lutego 2023 r.” oświadczam, co następuje: 

 

Oświadczam, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do której należą 

inni wykonawcy składający ofertę w postępowaniu * 

 

Oświadczam, że należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) co wykonawca: 

………………………………………………………………………………… (dane Wykonawcy) 

………………………………………………………………………………… (dane Wykonawcy) 

 

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*;  

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
UWAGA: 
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz” 

Zamawiającemu  
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców lub wspólników spółki cywilnej. 

3) W przypadku, gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 Pzp. 

 
 
 
 

………………………………………………………… 
Miejscowość, data    Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

 
 

 


