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Znak nadany postępowaniu:  TBS/03/2018                                 Boguchwała dnia , 08.08.2018 r.                               
 
 
 
Zamawiający: 
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Boguchwale 
 36-040 Boguchwała, ul. Przemysłowa 3/31,  woj. podkarpackie  
Telefon: 17 740 34 14 
E-mail: tbsboguchwala@interia.pl  
Strona internetowa:  http://www.tbsboguchwala.pl/  
NIP: 517-03-11-575  
REGON: 180517367                 
 
 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

(zwana dalej SIWZ) 
 

na: 
 
 

Udzielenie  długoterminowych kredytów inwestycyjnych na potrzeby  Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Boguchwale 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych – 
zwanej dalej u. Pzp  (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz innych aktów prawnych z nią 
związanych.  
 
 
Dział I. 
 
Adres do korespondencji: 
 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Boguchwale 
 36-040 Boguchwała, ul. Przemysłowa 3/31,  woj. podkarpackie  
 
Osoby do kontaktu w sprawach proceduralnych:  
 
      Pan Bogdan Sierpiński tel.17 740 18 51 e-mail : b.sierpinski@tbsboguchwala  
 
      Pani Dorota Kmiotek  tel. 48 883 793 200  e-mail : d.kmiotek@tbsboguchwala.pl  
 
Dział II. 
Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów. 
 

1. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy obowiązani są dostarczyć 
Zamawiającemu, a wymienione w SIWZ, przekazywane są pisemnie wraz z Ofertą lub na 
wezwanie Zamawiającego. 
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2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:  
a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),  
b) osobiście,  
c) za pośrednictwem posłańca,  
d) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. 
poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) – porozumiewanie się w formie poczty 
elektronicznej - na adres: seketariat@tbsboguchwala.pl  

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wg ustawy j. wyżej, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Informacje w postępowaniu udzielane są w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00. 
5. Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem 

publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem http: 
www.tbsboguchwala.pl 

6. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z 
tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz 
podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę 
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na 
podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

7. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta 
elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) 
jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną. 

8. JEDZ należy przesłać na adres email: seketariat@tbsboguchwala.pl 
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, 
.doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.1 
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia 
ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie 
JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 
c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie.2 
d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony 
hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi 
przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe 
Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES 
Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. 
e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w 
formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla 
prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym 
programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ. 
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f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby 
dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści 
przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ 
dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację 
wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w 
treści oferty). 
g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej 
JEDZ. 
h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z 
serwera pocztowego zamawiającego. 
i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie 
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania 
tego dokumentu. 
 

 
Dział III. 
Określenia trybu i rodzaju udzielenia zamówienia. 
 

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie  
art. 39 – 46 u. Pzp.  

 
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 24aa ustawy Pzp. 

 
2. Rodzaj zamówienia: Usługa.  

 
 
Dział IV. 
Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowych kredytów 
inwestycyjnych na potrzeby  Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  
w Boguchwale 
 
Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania: 
 
Zadanie nr 1: Udzielenie  kredytu  inwestycyjnego w kwocie 5 000 000,00 zł 
 
Zadanie nr 2: Udzielenie  kredytu  inwestycyjnego w kwocie 4 300 000,00 zł 

 
 

2. Przedmiot zamówienia precyzuje: załącznik nr 2 do Siwz (Opis przedmiotu zamówienia- 
dla zadania nr 1 i zadania nr 2)  
 

 
 

3. Nazwa i kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień (Nomenklatura CPV)  
 

            66113000-5 – usługi udzielania kredytu 
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      5.  Zamawiający: 
 

a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

c) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

d) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej  

e) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

f) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

g) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której/-ych 
wykonanie powierzy podwykonawcy/-om oraz podania nazwy podwykonwcy/ów. 

 
 

Dział V. 
 

1. Okres spłaty kredytu: 

 
Zadanie nr 1: Okres spłaty kredytu: w 180 równych ratach miesięcznych zgodnie z „Harmonogramem 
spłaty kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł” 
 
Zadanie nr 2: Okres spłaty kredytu: w 180 równych ratach miesięcznych zgodnie z „Harmonogramem 
spłaty kredytu w kwocie 4 300 000,00 zł” 
 

2. Termin uruchomienia kredytu:    

Zadanie nr 1: Sukcesywnie, od dnia podpisania umowy na roboty budowlane  zgodnie ze 
zgłaszanym zapotrzebowaniem Zamawiającego przez okres  14 miesięcy. 

( termin wypłaty zgłaszanych poszczególnych transz kredytu ( w dniach) stanowi dodatkowe 
kryterium oceny ofert) 

Zadanie nr 2: do 14 dni od daty podpisania umowy. 

( termin uruchomienia kredytu będzie stanowił dodatkowe kryterium oceny ofert) 

 
 

Dział VI 
Opis warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 
u. Pzp 
 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
i ust.5 pkt 1 u. Pzp. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  
w art. 22 ust. 1 u. Pzp, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna, że warunek jest 
spełniony, gdy: 
Wykonawca  wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności 
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bankowej a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1988 z późn. zmian.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo 
bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem 
wejścia w życie ustawy. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców – dokument ten składa Wykonawca, który 
będzie realizował usługę wymagającą zezwolenia na prowadzenie działalności 
bankowej, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1988 z późn. zm.). 
 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określił warunku w tym 
zakresie 
 

c) zdolności technicznej lub zawodowej –  Zamawiający nie określił warunku w tym 
zakresie   

Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków na podstawie złożonych dokumentów, 
dowodów i oświadczeń metodą 0-1 w sposób: spełnia/nie spełnia. 

 
 

3. Podwykonawstwo 
a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  
b) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem 

podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę 
firm tych podwykonawców- przepisy art. 36b ust 1a ustawy PZP stosuje ie odpowiednio. 
(zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku, kiedy 
Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, 
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.  

c) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 u. Pzp. Zamawiający wykluczy  
z postępowania Wykonawcę: 

a) 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 2015 r. poz. 978, 
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

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



6 
 

(instytucja samooczyszczenia). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, 
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające 
przedstawione dowody.   

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane 
warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden z podmiotów występujących 
wspólnie ani żaden wykonawca udostępniający potencjał – nie mogą podlegać wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust.1 oraz ust.5 pkt 1  u. Pzp. 

 
Dział VII. 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 u. Pzp. 
 

1. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Dokumenty i Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z oferta: 
a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – załącznik nr 1 do Siwz 
b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), które stanowi 
załącznik nr 3 do Siwz. 

• Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może 
wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd,  

• Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:  
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-
Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf dostępna jest Instrukcja Wypełniania 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.  

• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie na formularzu jednolitego dokumentu składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie określonym w niniejszej 
SIWZ. Wykonawca, każdy uczestnik Konsorcjum – składają własne Jednolite 
Europejskie Dokumenty Zamówienia. 

c) Dokument pełnomocnictwa (jeżeli zachodzi potrzeba załączenia pełnomocnictwa do 
reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu). Pełnomocnictwo powinno 
zawierać upoważnienie do podpisywania oferty oraz wszelkich dokumentów składanych 
wraz z ofertą (oświadczenia itp.). Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) należy złożyć  
w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeśli oferta będzie podpisana 
przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez 
podmioty występujące wspólnie, tj.: 

• Wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów 
dołączonych do oferty np. umowy spółki (czy jej kopii poświadczonej 
odpowiednio za zgodność z oryginałem) nie wynika odpowiedni sposób 
reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji, 

• Wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 
 

d) Wymagania dotyczące Wadium – Dowód wniesienia wadium 
• Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania 

ofert, winien wnieść wadium określone w walucie – polski złoty (PLN) w wysokości: 
 
Zadanie nr 1: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) 
Zadanie nr 2: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 
 
 

• wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
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i. pieniądzu; 
ii. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym;  

iii. gwarancjach bankowych;  
iv. gwarancjach ubezpieczeniowych;  
v. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości  

• w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić 
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: nr 84 1020 4405 0000 2802 0502 
6069 z adnotacją: wpłata wadium do postępowania nr TBS/03/2018. Za termin 
wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie 
zamawiającego (dzień, godzina).  

• w przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę winna zostać dołączona do oferty,  
a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu 
wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być 
złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli wykonawca będzie żądał jego zwrotu po 
zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. 

• Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 u. Pzp 
• Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a-5 u. Pzp 
• Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a wykonawca wnosi wadium  
w terminie określonym przez zamawiającego. 

• wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać co 
najmniej następujące informacje: 
1) nazwa Zamawiającego; 
2) nazwę przedmiotu zamówienia lub sygnaturę (znak) postępowania; 
3) nazwę i adres Wykonawcy; 
4) termin ważności gwarancji; 

• Gwarancja / poręczenie zapłaty wadium, musi obejmować cały okres związania 
ofertą, liczony od momentu upływu terminu składania ofert. Jeżeli w trakcie 
postępowania zostanie zmieniony termin składania ofert, gwarancja / poręczenie 
powinna/-o obejmować cały okres związania ofertą, liczony od przesuniętego terminu 
składania ofert. Gwarancja /poręczenie nie obejmująca/e całego okresu związania 
ofertą – uważane jest za niewniesienie wadium. 

• Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i bez sprzeciwu, na pierwsze 
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, 
zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium                         
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 
 

3. Oświadczenie składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców w terminie do 3 
dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych 
ofert  

a) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o które mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Pzp składane na podstawie art. 
24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca składa niniejsze Oświadczenie w terminie 3 dni od 
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust.5 (informacja z otwarcia ofert) w oparciu o zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania jego  
z innymi wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu nie prowadzą do 
zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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4. Dokumenty oraz oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 
aktualne na dzień ich złożenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujących dokumentów lub 
oświadczeń:  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art.24 ust.1 pkt 13, 14  i 21 u. Pzp, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

b) odpisu 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 postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 U. Pzp 

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia  
w sprawie spłat tych należności. 

e) zgodnie z art. 26 ust. 6 u. Pzp Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt  
1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  
(Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, 

a) o których mowa w pkt. 4a Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u. PZP, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) o których mowa w pkt. 4b, Wykonawca 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 – wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. 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 pkt. 5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminów wystawienia dokumentów stosuje 
się odpowiednio.  

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w pkt. 4a składa dokument, o którym mowa w pkt. 5a w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 u. Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się 
go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące 
terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 
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8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

9. Zamawiający nie zażąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych                 
w pkt. 2 działu VII SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub 
sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a u. PZP.   

10. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców do przedłożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub 
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. 
 

11. Dokumenty oraz oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień ich złożenia. 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:  
 
a) Zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych 

przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), a w przypadku określonym 
w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie 
działalności przed dniem wejścia w życie ustawy. 

 
12. W zakresie nie uregulowanym w 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). 

13. 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 - składa także jednolite dokumenty 
dotyczące tych podmiotów (JEDZ). 

14. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej Specyfikacji, dotyczące Wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a u. Pzp  składane są w oryginale. 

15. Dokumenty, o których mowa w niniejszej Specyfikacji, inne niż oświadczenia, składane są  
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

16. 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. 

 
Dział VIII. 
Opis sposobu przygotowania ofert. 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna 
ostateczna cena. 

2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz ustawy Pzp. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, 
które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika 
pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Dokumenty składane w języku 
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obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem, poświadczonym przez Wykonawcę. 
Zamawiający nie wyraża zgody na sporządzenie oferty w języku powszechnie używanym  
w handlu międzynarodowym. 

4. Formularze i oświadczenia (stanowiące załączniki do SIWZ) wymagane przez zamawiającego 
muszą być przedstawione w formie oryginału natomiast pozostałe dokumenty wymagane 
przez zamawiającego muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez upoważnionego 
przedstawiciela wykonawcy.  

5. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, 
należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem 
(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy, 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. 
Pełnomocnictwo powinno zawierać upoważnienie do podpisywania oferty oraz wszelkich 
dokumentów składanych wraz z ofertą (oświadczenia itp.). Pełnomocnictwo do podpisania 
oferty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 

6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę 
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co 
najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią 
imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 

7. Wszelkie poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i opatrzone datą oraz parafką 
osoby upoważnionej do podpisywania oferty. 

8. Oferta musi być złożona zamawiającemu w nienaruszonym opakowaniu z napisem:  
Oferta w postępowaniu nr TBS/03/2018  nie otwierać przed 19.09.2018 godz. 12:15 
Na kopercie należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów Wykonawcy  
– aby umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

9. Skutki związane z nie oznaczeniem opakowania w sposób podany w pkt 8 ponosi 
Wykonawca, nie skutkuje to odrzuceniem oferty. 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 8 oraz dodatkowo oznaczone 
słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

11. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć  
w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje  
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem Tajemnica przedsiębiorstwa. 
Wykonawca ma obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 8 ust. 3 u. Pzp). Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art.86 ust.4 u. Pzp.  

12. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 
Wykonawcę. 

 
Dział IX. 
Termin związania ofertą. 
 

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
 
Dział X. 
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
 

Termin składania ofert –  19.09.2018r. godz. 12:00 
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Miejsce składania ofert – Sekretariat Towarzystwa Budownictwa  Społecznego  Spółka       
z o.o. przy ul. Przemysłowej 3/31 w Boguchwale 
 
Termin otwarcia ofert –  19.09.2018 r. godz. 12:15 
 
Miejsce składania ofert – Sekretariat Towarzystwa Budownictwa  Społecznego  Spółka            
z o.o. przy ul. Przemysłowej 3/31 w Boguchwale 

 
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w obecności przybyłych wykonawców lub osób 

upoważnionych do ich reprezentowania. 
2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej 

informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
 
Dział XI. 
Sposób obliczania ceny. 
 

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych, niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów. 

 
Cena udzielenia kredytu zostanie obliczona jako suma wszystkich składników kosztów: ( 
DOTYCZY ZADANIA NR 1 I ZADANIA NR 2)      
 
marża banku (zł) + WIBOR 3M na dzień 08.08.2018 r.  = cena w zł 
 
Rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie – PLN 

 
 
Dział XII. 
 
Zadanie nr 1:  
 

a) Kryteria (oceny) wyboru oferty (udzielenia zamówienia)  i ich znaczenie (w %): 
 
1. CENA                                                     60% 
 
2.  TERMIN WYPŁATY ZGŁASZANYCH POSZCZEGÓLNYCH TRANSZ KREDYTU  
( W DNIACH)                                                                                                               40% 
 
 

4. Ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty. 
 

 
a) Sposób oceniania ofert w kryterium CENA (C): 

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzoru: 
       
  
C =     najniższa wartość (cena brutto) z zaoferowanych       x 100 x waga kryterium (0,6) 

                                   wartość(cena brutto) z badanej oferty      
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Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma w kryterium „cena” maksymalną ilość punktów , pozostałym 
ofertom, przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. 
 
b) TERMIN WYPŁATY ZGŁASZANYCH POSZCZEGÓLNYCH TRANSZ KREDYTU 

 
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzoru: 

 
    T= Tmin /To x 40 pkt 

gdzie: 
           T         -  ilość punktów za termin wypłaty poszczególnych transz kredytu 
           Tmin    -  najkrótszy termin wypłaty poszczególnych transz kredytu 
           To       -  termin wypłaty poszczególnych transz kredytu z oferty rozpatrywanej 
 
T-  „TERMIN wypłaty poszczególnych transz kredytu” (T). (minimum 1 dzień, maksymalnie 7 dni)  
 
Termin wypłaty zgłaszanych poszczególnych transz  należy obowiązkowo wpisać w Formularzu 
oferty. W przypadku niewpisania żądanego terminu  nie zostaną Wykonawcy przyznane punkty w 
niniejszym kryterium. 
 
Zadanie nr 2:  
 

1. CENA                                                    60% 
 
2.  TERMIN URUCHOMIENIA KREDYTU OD DATY PODPISANIA UMOWY 40% 
 
 

5. Ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty. 
  

c) Sposób oceniania ofert w kryterium CENA (C): 
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzoru: 
       
 C =     najniższa wartość (cena brutto) z zaoferowanych       x 100 x waga kryterium (0,6) 

                                   wartość(cena brutto) z badanej oferty      
 
Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma w kryterium „cena” maksymalną ilość punktów , pozostałym 
ofertom, przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. 
 
d) Termin uruchomienia kredytu od daty podpisania umowy: 

 
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzoru: 

 
      TU =   najkrótszy termin uruchomienia kredytu z ocenianych ofert      x 100 x waga  
                                                                                                                                kryterium 0,4 

                               termin uruchomienia kredytu z oferty ocenianej   
 

Oferta z najkrótszym terminem uruchomienia kredytu  otrzyma w dodatkowym kryterium 40 
punktów, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) 
liczba punktów. Oferty z terminem  uruchomienia kredytu powyżej 14 dni zostaną odrzucone jako 
niezgodne z siwz. 
 
Termin uruchomienia kredytu  należy obowiązkowo wpisać w Formularzu oferty.  
W przypadku niewpisania żądanego terminu  nie zostaną Wykonawcy przyznane punkty w niniejszym 
kryterium. 
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Suma punktów(S) uzyskanych przez badaną ofertę: S = (C) + (TU) 
 
 

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku 
c) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert, przez co 

należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych 
kryteriów oceny ofert sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

d) Suma punktów uzyskanych przez badaną i nieodrzuconą ofertę: 
e) W sytuacji gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów 

oceny Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zgodnie  z art. 91 
ust. 4 ustawy Pzp.  

f) Rażąco niska cena. 
Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niska w stosunku 
do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

 
Dział  XIII. 
Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 
ustawy Pzp.  

3.  Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o  
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
d) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4.  Zamawiający udostępni informacje wskazane w Rozdziale X pkt 5 SIWZ na stronie 
internetowej  www.tbsboguchwala.pl  

5. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie określonym w art. 94 u. Pzp. 
6. Wybrany wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę, której warunki określono w zał. nr 4 do 

SIWZ. 
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana (zgodnie z art. 24aa u. Pzp), uchyla się od 

zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
(jeżeli go wymagano), Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postepowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert. 

 
 
Dział  XIV. 
Środki odwoławcze. 
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1) Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Pzp. 

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

a) Przepisy rozdz.2 art.180 - art.198 u. Pzp - regulują sprawy związane z odwołaniem. 
b) Przepisy rozdz.3 art.198a – art.198g u. Pzp - regulują sprawy związane ze skargą do sądu. 

 
Dział  XVI. 
Postanowienia końcowe. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164  
z późni. zm.), przepisy wykonawcze z nią związane oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  
W przypadku sprzeczności zapisów SIWZ z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  
– zastosowanie mają przepisy wynikające z Ustawy. 
 
Dział  XVII. 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, iż: 
 

• Administratorem Danych Osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w  
Boguchwale  ul. Przemysłowa 3/31, 36-040 Boguchwała, reprezentowany przez Prezesa 
Zarządu. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym 
postępowaniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja oraz  podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na 
gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty 
świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe. 

• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni 
• Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych   

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane 
osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.    

• Podanie danych osobowych jest  wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie 
podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO 

 
ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SIWZ: 
  
1) Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 
2) Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 
3) Oświadczenie JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 
4) Istotne postanowienia umowy załącznik nr 4 do SIWZ  

 


