
 
 

Specyfikacja warunków zamówienia 
 
 
 

Zamawiający: 
 

Gmina Czernice Borowe 
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o 

jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2019 r. 

Poz. 2019 ze zm.) – dalej P.Z.P. Na usługę pn. 

 

 

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czernice Borowe oraz 

jednostek organizacyjnych” 

 

 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem „miniPortal” dostępnego na 
stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Nr postępowania: FIN.271.2.2021 

 
Czernice Borowe 2021 

 
 
 
 
  



Nr postępowania: FIN.271.2.2021  
 
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czernice Borowe oraz jednostek organizacyjnych  
 
 
 
I. Nazwa oraz adres zamawiającego  
 

 

Gmina Czernice Borowe 
 

Ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe 
 

Tel.: 23 674 60 66  
 

Nip: 7611485906 

 

Adres e-mai : skarbnik@czerniceborowe.pl 
 

Adres skrytki ePUAP: 689p5eupym/skrytka 
identyfikator postępowania: ocds-148610-fa638a0a-37dd-11ec-a3fb-0a24f8cd532c 
NR ogłoszenia: 2021/BZP 00249775/01 

 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 
 

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 
      

https://miniportal.uzp.gov.pl/     

Godziny pracy: Poniedziałek: 7.00- 15.00    

 Wtorek: 8.00- 16.00    

 Środa -Piątek: 7.00- 15.00     
 

 

II.  Ochrona danych osobowych  
 

Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego 

postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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 „Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 
1) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. 
 
2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
 

a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
 

b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, 
 

c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy, 
 

d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki 

Zamawiającego i inne uprawnione podmioty, 
 

e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej, 
 

f) archiwizacji postępowania. 
 
3) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym. 
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4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 

okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich 

uczestników postępowania. 
 
5) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach 

Rozporządzenia RODO: 
 

a) prawo dostępu do danych (art. 15), 
 

b) prawo sprostowania danych (art. 16), 
 

c) prawo do usunięcia danych (art. 17), 
 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18). 
 

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
6) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 
 

a) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym" w związku z 

art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO, 
 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia 
 

RODO, 
 

c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO, 
 
7) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu 

dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z 

postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 
 
8) Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.  
 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia  

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

P.Z.P. Oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 
 
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 
 
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 ustawy P.Z.P. 
 
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
 
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
 
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 P.Z.P. 
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IV. Opis przedmiotu zamówienia  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czernice 

Borowe oraz  jednostek organizacyjnych , w tym: 
 

1) Otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunku bankowego budżetu Gminy Czernice 

Borowe, ( obecnie posiadamy 40 rachunków bankowych) . 
 

2) Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 
 

3) Otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb zamawiającego. 
 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek organizacyjnych Gminy 

Czernice Borowe. W przypadku powołania nowych jednostek lub reorganizacji 

dotychczasowych jednostek, ich obsługa bankowa prowadzona będzie na zasadach i 

warunkach zgodnych z zawartą umową. 

5) Zamawiający dopuszcza ograniczenie logowania do bankowości elektronicznej wyłącznie z 

określonych stałych publicznych adresów IP. 

6) Zamawiający dopuszcza autoryzację w bankowości elektronicznej za pomocą aplikacji 

mobilnych instalowanych na urządzeniach mobilnych posiadających systemy Android lub 

iOS. Zastrzegamy jednak, możliwość korzystania z kodów przesłanych SMS-em w 

przypadku gdy nie będzie możliwości dysponowania sprzętem wyżej wymienionym. 
 

7) Wykonawca gwarantuje zamawiającemu na terenie miejscowości Czernice Borowe 

możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych, składania przelewów papierowych, 

odbierania książeczek czekowych, tokenów, loginów i haseł dostępu do bankowości 

elektronicznej w oddziale, filii lub placówce banku. 
 

8) Zapewnienie bezpłatnego systemu bankowości elektronicznej spełniającego standardy 

bezpiecznej komunikacji, umożliwiającego w szczególności: 
 

a) dostęp do usług przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 
 

b) składanie przelewów ze wszystkich rachunków, 
 

c) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na 

rachunkach bieżących oraz pomocniczych wszystkich jednostek objętych niniejszym 

postępowaniem, 
 

d) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, 
 

e) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, 
 

f) dostęp zabezpieczony, 
 

g) logowanie do systemu z wykorzystaniem weryfikacji dwuetapowej, 
 

h) możliwość wcześniejszego przygotowania i wysyłania zleceń w terminie 

wcześniejszym niż termin realizacji, 
 

i) zapewnienie wielopoziomowego systemu uprawnień dla poszczególnych 

użytkowników, 
 

j) w razie awarii naprawę systemu w dni robocze do 24 h od jej zgłoszenia, 
 

k) w przypadku braku lub ograniczenia dostępu do systemu, użytkownik systemu może 

składać dyspozycje płatnicze w formie pisemnej w oddziale, filii lub placówce banku, 
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l) realizacja przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku), która 

powinna następować nie później niż w ciągu 10 minut od złożenia dyspozycji, 
  

m) możliwość jednoznacznej identyfikacji użytkownika, 

n) sporządzanie wyciągów bankowych w terminie do drugiego dnia operacyjnego z 

wyszczególnieniem danych, których operacja (np. przelew) dotyczy, 

o) w ramach abonamentu za użytkowanie bankowości elektronicznej bank zapewni dostawę i 

bieżącą aktualizację oprogramowania wraz z instalacją, przeszkolenie wskazanych przez 

Zamawiającego pracowników, prawidłową pracę zainstalowanego oprogramowania i 

dokonywanie wszystkich czynności przy jej użyciu ( np. dokonywanie przelewów) bez 

dodatkowych opłat. Wykonawca dostarczy nowe urządzenia: tokeny, karty, czytniki lub 

inne urządzenia np. w czasie awarii, zmiany osób upoważnionych, powołania nowych 

jednostek organizacyjnych) na wniosek Zamawiającego. Czas realizacji nie może 

przekroczyć trzech dni roboczych od chwili złożenia wniosku. 

9) Realizacja operacji bankowych we wszystkich trybach ( zwykłym, pilnym, ekspresowym), 
 

10)  Przyjmowanie wpłat gotówkowych; 
 

11)  Dokonywanie wypłat gotówkowych; 
 

12)  Wydawanie blankietów czekowych; 
 

13)  Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych; 
 

14)  Przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanym rachunku budżetu i rachunkach 
bieżących, 

 

15)  Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych, zgodnie ze 
złożonymi dyspozycjami kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w tym zakresie, 

 
16)  Zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek 

organizacyjnych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot 
pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Gminy Czernice Borowe; 

 
17)  Pobieranie wszelkich opłat i prowizji z rachunków bankowych, zgodnie z dyspozycjami 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 
 

18)  Udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy Czernice 
Borowe: 

 
a) gotowość do udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu na 

pokrycie występującego przejściowego deficytu bankowego, do wysokości określonej w 

uchwale budżetowej, w kwocie nieprzekraczającej wysokości  500 000,00 zł, 
 

b) kwota kredytu może ulec obniżeniu lub podwyższeniu, w przypadku, gdy uchwała 

budżetowa na dany rok budżetowy będzie określała jego limit. 
 

c) zamawiający podpisze umowę o kredyt w rachunku bieżącym budżetu tylko w 

przypadku zaistniałej potrzeby Zamawiającego, 
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d) odsetki będą pobierane miesięcznie od faktycznie wykorzystanego kredytu. 
  

2. Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie płatności tylko w systemie bankowości 

elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu 

elektronicznie, zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia w Oddziale, Filii i Punkcie Banku 

wykonawcy przelewu papierowego. 
 

3. W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Gminy Czernice Borowe i gminnych 

jednostek organizacyjnych, zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez 

wykonawcę prowizji i opłat z niżej wskazanych tytułów: 
 

1) otwieranie i zamykanie rachunków podstawowych; 
 
 
 
 

2) potwierdzania sald na rachunkach bankowych; 
 

3) wydawanie blankietów czekowych; 
 

4) uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym, 
 

5) od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku 

bieżącym; 
 

6) instalacji, udostępniania, uruchomienia, użytkowania systemu bankowości elektronicznej i 

aktualizacji w siedzibie zamawiającego i gminnych jednostek organizacyjnych pełnego 

oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenia wskazanych 

pracowników; 
 

7) od przelewów wewnętrznych, w tym od przelewów dokonywanych przez zamawiającego 

pomiędzy rachunkami zamawiającego w banku prowadzącym obsługę bankową 

zamawiającego (przez rachunki zamawiającego należy rozumieć rachunki Gminy Czernice 

Borowe i gminnych jednostek organizacyjnych); 
  

8) za zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku 

kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Gminy Czernice Borowe. 
 

9) za przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych, 

zgodnie ze złożonymi dyspozycjami kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w 

tym zakresie; 
 

10) za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych; 
 

11) za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych; 
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5. Szacowana ilość przelewów w okresie trwania umowy: 100 800 przelewów. 
 
6. Wspólny słownik zamówień CPV: 
 

66110000-4 – Usługi bankowe 
 

66112000-8 – Usługi depozytowe 
 

66113000-5 – Usługi udzielania kredytu 
 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 
 
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.  
 

 

V. Podwykonawstwo  

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części 

zamówienia podwykonawcom 
 

 

VI. Termin wykonania zamówienia  

 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 15.11.2021r. – 31.10.2025 r.  
 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 
 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia 

do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski. Wykonawca winien posiadać 

zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym 

mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2020.1896 ze zm.), 

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

potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo 

bankowe. 
 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
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3. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez wykonawców. 
 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 

 

VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania  

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 
 

1) w art. 108 ust. 1 P.Z.P.; 
 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 P.Z.P., tj.: 
 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 
 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 
 

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, 

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 P.Z.P.  
 

 

IX. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 

wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe) 
 
 

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
 

1) Formularz ofertowy- zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, 
 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ; 
 
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1 pkt. 2) stanowią wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
 
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
 

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie 

konkurencji i konsumentów (dz. U. Z 2021 r. Poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do 

tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 
 

2) odpis lub informacja z krajowego rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji; 
 

3) Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym 

mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2020.1896 ze zm.), a 

w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument 

potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo bankowe. 
 

4) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści SWZ oraz danych zawartych w ofercie. Wykonawca który 

złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do przedstawienia projektu Umowy 

Zamawiającemu 
 

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

zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 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. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. O informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 
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oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 P.Z.P dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 
 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 
 
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 
 
9. W zakresie nieuregulowanym ustawą P.Z.P. Lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia ministra rozwoju pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. W sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia prezesa rady ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 
 

 

X. Poleganie na zasobach innych podmiotów  

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
 
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 

realizacji którego te zdolności są wymagane. 
 
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 
 
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 
 
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 
 
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 2) SWZ, 

także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 

zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów 

określonych w rozdziale IX SWZ. 
 

 

XI. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/ konsorcja) 
 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 

oferty. 
 
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 

których mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 2) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
 
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 

 

XII.  Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ  

 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z 

uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie P.Z.P., odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (dz. U. Z 2020 r. Poz. 344). 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Grażyna Pszczółkowska 
 
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem  

 miniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
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informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej – 

skarbnik@czerniceborowe.pl 
 
5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje 

się datę ich przesłania za pośrednictwem „miniportalu” https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub poczty 

elektronicznej skarbnik@czerniceborowe.pl 
 
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 

zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert w formie elektronicznej za 

pośrednictwem miniportalu . 
 
7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na miniportalu. 

 
8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa 

niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na miniportalu 

 tj.: 
 

1) stały dostęp do sieci Internet, 
2) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, 
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia, musi zarejestrować się na miniPortalu, zgodnie z załączona instrukcją, 
4) Poprzez miniPortal zamawiający może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, 
5) Wniosek można także skierować na adres skarbnik@czerniceborowe.pl,  

 
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
 

1) akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w instrukcji użytkownika systemu 

miniPortal oraz uznaje go za wiążący, 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

instrukcją  użytkownika systemu miniPortal . 
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11. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 P.Z.P., podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, 
 

.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 2) 

SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym. 

      Jednocześnie zamawiający rekomenduje format danych przesyłanych plików – pdf, 
 

 
12. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje wykonawcy przekazują poprzez miniPortal, 

dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 
 

13. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania. 
 
14. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
15. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

odpowiednio ofert. 
 
16. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 18, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 18, 

zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert. 
 
17. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 18, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
 

 

XIII. Opis  sposobu  przygotowania  ofert  oraz  wymagania  formalne  dotyczące  składanych 
 

oświadczeń i dokumentów  

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
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3. Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z 

ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
 

1) oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 2) SWZ; 
 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 
 

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy). 
 
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy 

jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub 

informacji z krajowego rejestru sądowego, centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 
 
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w 

formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z 

tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
 
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym 
 
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 
 
8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
 

16 kwietnia 1993 r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dz. U. Z 2020 r. Poz. 1913), 

wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 

udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.. 
 
9. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na miniPortalu i postępować 

zgodnie z instrukcją użytkownika miniPortal dostępnej w załączniku do niniejszej SWZ. 
 
10. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę.  
 
11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 
 
12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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XIV. Sposób obliczenia ceny oferty  
 
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 
 
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami 

umowy określonymi w niniejszej SWZ. 
 
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 

wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 
 
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 
 
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
 
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 

trakcie realizacji zamówienia. 
 
7. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. 

W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien załączyć odpowiednie oświadczenie, 

zgodnie z art. 225 ustawy P.Z.P. 
 

 

XV. Wymagania dotyczące wadium  

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 

 

XVI. Termin związania ofertą  

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni,  Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga 

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 
 

 

XVII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert  

 

1. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 8.11.2021 r. Do godziny 10:00. 
 
2. Otwarcie ofert następ w dniu 8.11.2021 r. O godzinie 10:15
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4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 
 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  
 

 

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

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 
 

1) Cena (C) – waga kryterium 70%; 
 

2) Oprocentowanie kredytu w rachunku bankowym(K) – waga kryterium 30%. 

 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 
 

1) Cena (C) – waga 70% 

 

Cena najniższa brutto* 
 

C = x 100 pkt x 70%   
Cena oferty ocenianej brutto 

 
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

a) opłata w zł za jeden przelew w wersji elektronicznej z rachunku zamawiającego do 

innego baku zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku, 
 

b) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana 

przez wykonawcę w formularzu ofertowym, 
 

c) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie wykonawca poniesie w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia, 
 

d) zaproponowana przez wykonawcę opłata za jeden przelew w wersji elektronicznej z 

rachunku zamawiającego do innego banku będzie niezmienna w okresie trwania 

umowy. 
 

2) Oprocentowanie kredytu w rachunku bankowym(K) – waga 30% 
 

0,58+ najniższa stała marża* 
 

K = x 100 pkt x 30%   
0,58+stała marża oferty badanej 

 
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

a) 0,58%- przyjęta dla celów zamówienia wysokość WIBOR 1M na dzień 14.10.2021r. 
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b) Zaproponowana przez wybranego wykonawcę wielkość marży (w %) będzie stała 

w okresie obowiązywania umowy. 
 
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 
 
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 
 
5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.  
 

 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 
 
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
 
4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

zamawiającego. 
 

 

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

 

XX. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany  

 

1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w przedstawionym wzorze umowy. 
 
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 
 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 P.Z.P. w przedstawionym wzorem umowy. 
 
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 
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XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy  

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 

nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy P.Z.P. 
 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 P.Z.P. Oraz rzecznikowi małych 

i średnich przedsiębiorców. 
 
3. Odwołanie przysługuje na: 
 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 
 
4. Odwołanie wnosi się do prezesa izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 
 
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 
 
6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 
 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 
 
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 
 
6. Na orzeczenie izby oraz postanowienie prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

P.Z.P., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 
7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 
 
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego w warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 
 

"Sądem Zamówień Publicznych". 
 
9. Skargę wnosi się za pośrednictwem prezesa izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

izby lub postanowienia prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy P.Z.P., przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

 
 

 
Strona 18 z 19  



Nr postępowania: FIN.271.2.2021 

 
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czernice Borowe oraz jednostek organizacyjnych 

 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 
 
10. Prezes izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXII. Wykaz załączników do SWZ1 
 

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 
 

udziału w postępowaniu 
 

Załącznik nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 
 

wykonawcy 
 

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej 
 

samej grupy kapitałowej 
 

Załącznik nr 5 Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP  
 
 
 
 

 

Zatwierdzam: 
 
 
 
 

 

………………………………. 
 

(kierownik zamawiającego)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Załączniki nie ujęte we wzorze SWZ. 
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