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ZAMAWIAJĄCY: 

 

GMINA  GŁUSZYCA  

58-340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55 

Tel. (74) 84 59 479, (74) 88 66 753; fax (74) 84 56 339 

www.bip.gluszyca.pl 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: 

 

„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 600 000,00 zł 

na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych” 

 

CPV: 66.11.30.00-5 – Usługi udzielania kredytu 

 

 

Termin składania ofert do dnia 09 grudnia 2015 r. do godz. 10
00 

Otwarcie ofert o godz. 10
15

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP nr   325736 -2015 w dniu   01.12.2015 r. 

 

 

Podstawa prawna 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) (dalej Pzp) – w sprawach 

nieuregulowanych Pzp, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) (dalej KC). 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Pzp. 

 

 

 

Zatwierdzam do stosowania: 

 

 

 

 

…………………………… 

 

 

 

 

Głuszyca, dnia 01 grudnia 2015 r. 
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INFORMACJE O POSTĘPOWANIU 

 

ROZDZIAŁ I. Zamawiający 

 

GMINA GŁUSZYCA  

58-340 Głuszyca , ul. Grunwaldzka 55 

Tel. 74 84 59 479, 74 88 66 753; fax 74 84 56 339 

e-mail:  b.miszczuk@gluszyca.pl, skarbnik@gluszyca.pl   www.bip.gluszyca.pl 

 

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami. 

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 

 w sprawach merytorycznych – Skarbnik Gminy Agnieszka Świędrych tel. 74 88 66 750, e-mail: 

skarbnik@gluszyca.pl 

 w sprawach proceduralnych – Barbara Miszczuk tel. 74 88 66 753, e-mail: b.miszczuk@gluszyca.pl 

 

Korespondencję elektroniczną w sprawie przetargu należy kierować na oba powyższe adresy e-mail. 

 

ROZDZIAŁ II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna wyboru trybu 

udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej http: www.bip.gluszyca.pl, 

w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 

w Głuszycy. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami została opublikowana na stronie 

internetowej http: www.bip.gluszyca.pl. Specyfikację można odebrać, po wcześniejszym zamówieniu, 

w siedzibie Zamawiającego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. nr 7. 

 

ROZDZIAŁ III. Przedmiot zamówienia 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 600 000,00zł 

na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”, na następujących warunkach: 

 

1) Kredyt w kwocie 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych), 

2) Kredyt w PLN, 

3) Uruchomienie kredytu jednorazowo po podpisaniu umowy, nie później niż do dnia 21.12.2015 r. 

4) Okres spłaty kapitału: listopad 2021 r. – listopad 2025 r., 

5) Spłata rat kapitałowych – wg harmonogramu wskazanego w Rozdziale IV niniejszej SIWZ, 

6) Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, 

opartej na stawce WIBOR – 3M dla depozytów 3-miesięcznych z ostatniego notowania w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek plus stała marża Wykonawcy, 

7) W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia 

z tytułu udzielonego kredytu. Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie na koniec ostatniego 

dnia każdego miesiąca, a oprocentowanie ustalane będzie na miesięczny okres odsetkowy, 

8) O wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) oraz odsetkach należnych do zapłaty w kolejnych 

miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie, 
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9) Jeżeli dzień spłaty kredytu i odsetek będzie dniem wolnym od pracy, wówczas spłata nastąpi 

w następnym dniu roboczym po tym terminie, 

10) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna, 

11) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową podpisane przez 

Burmistrza z kontrasygnatą Skarbnika, 

12) Umowa kredytowa zostanie podpisana przez Burmistrza z kontrasygnatą Skarbnika, 

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia w związku 

z tym dodatkowych kosztów, odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia 

pozostającego do spłaty, 

14) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy kredytowej, w części dotyczącej zmiany 

harmonogramu spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, 

15) Wykorzystanie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek Gminy Głuszyca, 

16) Zamawiający zastrzega sobie, że od przyznanego kredytu Bank nie pobierze żadnej prowizji od 

kredytu tj. prowizji przygotowawczej, prowizji od przyznanego kredytu. 

 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

66.11.30.00-5 – Usługi udzielania kredytu 

 

ROZDZIAŁ IV. Termin i warunki wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Planowany okres, w którym zostaną przelane środki z kredytu – od daty zawarcia umowy do 

21.12.2015 r. 

2. Planowany okres spłaty kapitału listopad 2021 r. – listopad 2025 r. (okres karencji spłaty rat 

kapitałowych do listopada 2021 r.) 

3. Spłata rat kapitałowych – wg poniższego harmonogramu: 

1) Rok 2021: spłata 200.000,00 zł – 1 rata płatna w listopadzie 2021 r., 

2) Rok 2022: spłata 100.000,00 zł – 1 rata płatna w listopadzie 2022 r., 

3) Rok 2023: spłata 100.000,00 zł – 1 rata płatna w listopadzie 2023 r., 

4) Rok 2024: spłata 100.000,00 zł – 1 rata płatna w listopadzie 2024 r., 

5) Rok 2025: spłata 100.000,00 zł – 1 rata płatna w listopadzie 2025 r., 

 

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW 

 

ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę 

wg Załącznika nr 1 i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie z art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, wg Załącznika nr 2, załączonego do SIWZ oraz: 

1) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 

W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualne zezwolenie 

Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) lub inny dokument, na 

podstawie, którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami 

prawa bankowego.  

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy 

warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

3) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia.  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy 

warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy 

warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

 

2. Sposób potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu: 

1. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1) Kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa 

w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.) lub 

inny dokument, na podstawie, którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przepisami prawa bankowego. 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 

wg Załącznika nr 2 do SIWZ. 

2. Wykonawca w zakresie wskazanym w SIWZ jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż 

na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy 

przedłożyć:  

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg Załącznika nr 3. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wg Załącznika nr 4. Z odpisu lub rejestru winno wynikać, kto 

jest upoważniony do reprezentowania firmy (Wykonawcy). 

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
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prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu –  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

4. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy 

kapitałowej – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp lub 

oświadczenie o tym, że dany Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 5 

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 

7. Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega, że 

kluczowe części zamówienia, tj. usługa udzielenia kredytu będzie realizowana wyłącznie przez 

Wykonawcę. 

 

ROZDZIAŁ VI. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

 

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

zamiast dokumentów wskazanych w Rozdziale V SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada 

uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy podane w ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

 

ROZDZIAŁ VII. Oferty wspólne 

 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. 

Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika. 
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2. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument podpisany przez wszystkich 

Wykonawców) 

2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów, ilu Wykonawców). 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do 

Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 

4. Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ. 

5. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: 

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ) – warunki oświadczenia Wykonawcy spełniają łącznie. Oświadczenie 

winno być podpisane przez tych Wykonawców, którzy spełniają postawione warunki. Jeżeli 

Wykonawca A spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2, a wykonawca B spełnia warunek art. 22 ust. 1 

pkt 3 i 4, złożenie podpisów tych Wykonawców pod jednym oświadczeniem uznane będzie jako 

odpowiadające warunkom SIWZ. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na 

mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), przez 

każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

3) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczące art. 24 ust. 1 

musi złożyć w ofercie każdy z Wykonawców konsorcjum.  

4) W przypadku dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z jej 

uczestników oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie 

będzie wynikać ich spełnienie. 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki 

udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie 

z zapisami zawartymi w Rozdziale V SIWZ. 

6) Oświadczenia i dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, składa Pełnomocnik 

Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, 

7) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie, 

8) Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

9) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 

reprezentant (pełnomocnik) pozostałych. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązaniu przedstawić 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. proponuje się (w celu ułatwienia 

przygotowania takiej umowy), aby w umowie zawrzeć m.in. następujące postanowienia: 

1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

2) umowa konsorcjum musi być zawarta na okres nie krótszy niż czas realizacji zamówienia, 

3) umowa konsorcjum musi jasno precyzować cel gospodarczy, w jakim została ona zawarta, 

4) umowa musi wskazywać reprezentanta (lidera) konsorcjum – może nim być Pełnomocnik 

wskazany w ofercie, 

5) wskazywać podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców konsorcjum, 

6) umowa nie może dopuszczać możliwości jej wypowiedzenia przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 
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7) zakazuje się zmian w zawartej umowie bez zgody Zamawiającego, 

8) wszelkie rozliczenia finansowe Zamawiający dokonywać będzie z liderem konsorcjum, 

9) z umowy musi wynikać, iż członkowie konsorcjum ponoszą odpowiedzialność solidarnie za 

realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 

10) nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod 

warunkiem zawieszającym. 

 

ROZDZIAŁ VIII. Dokumenty jakie należy załączyć do oferty  

 

Dodatkowo Wykonawca winien do oferty dołączyć: 

1. formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ  

2. pozostałe załączniki do SIWZ oraz zaświadczenia wymienione w Rozdziale V 

3. stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do 

podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu lub gdy nie można 

w jednoznaczny sposób sprawdzić, czy złożony podpis w ofercie został złożony przez osobę/y do tego 

umocowane, 

4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka 

cywilna) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ IX. Forma oferty 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi 

się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza możliwość składania 

oferty wspólnej (np. konsorcjum firm czy spółka cywilna). 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku polskim 

z zachowaniem formy pisemnej, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu na formularzu oferty, 

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny 

być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

5. Załączniki winny być ponumerowane, wymienione z nazwy, złożone w kolejności wskazanej na 

formularzu oferty przygotowanej w sposób zabezpieczający przed dekompletacją. Załączniki do 

specyfikacji należy wypełnić według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy 

Wykonawcy, należy wpisać na nich: „nie dotyczy”.  

6. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje Wykonawcy mogą składać na własnych drukach, 

pod warunkiem, że zostaną one sporządzone według schematu druków załączonych do specyfikacji. 

Zmiana treści załączników dołączonych do specyfikacji jest niedopuszczalna. 

7. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie przez osobę/y 

upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania 

musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu Wykonawców uznaje się: 

1) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw, 

2) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

3) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa 

powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi 

być dołączone do oferty. 
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4) w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie 

podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 

odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników. 

8. W przypadku oferty składanej wspólnie, ofertę należy opatrzyć pełną nazwą i dokładnym adresem 

wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną, z zaznaczeniem lidera (pełnomocnika). 

9. Wszelkie poprawki naniesione w ofercie lub w załącznikach przez Wykonawcę, winny być parafowane 

przez osoby podpisujące ofertę wraz ze wskazaniem daty, kiedy zostały naniesione zmiany. 

10. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. 

W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa 

własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty 

upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Oferta wariantowa nie będzie 

brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową. 

12. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

13. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie:  

Koperta musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie, zawierać dane 

adresowe Wykonawcy, opisana:  

 

„Oferta na wykonanie zadania pod nazwą: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego 

w kwocie 600 000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”. 

 

14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną 

ofertę. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane 

tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 

15. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 

16. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający zwraca Wykonawcom ich oferty. 

 

ROZDZIAŁ X. Jawność postępowania, wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ 

 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 26 października 2010 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia 

się od chwili ich otwarcia. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji: „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich w poufności”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

Pzp (podczas otwarcia podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach).  

4. Oświadczenie dotyczące części oferty zastrzeżonej jako obejmującej tajemnicę przedsiębiorstwa 

powinno być wyrażone poprzez wypełnienie pkt. 6 Załącznika nr 1 do SIWZ (oferta). Jeżeli oferta 

będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający zaleca, aby dokumenty 

te umieścić w osobnym opakowaniu – będą stanowić oddzielną część oferty. Powinny zawierać kolejną 
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numerację stron i być opisane „Objęte tajemnicą przedsiębiorstwa - nie udostępniać osobom trzecim”. 

Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5. Po otwarciu złożonych ofert Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności, musi 

wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Zamawiający po otrzymaniu 

wniosku udostępni do wglądu żądaną ofertę/y. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy może nastąpić 

przeglądanie oferty, dokona Zamawiający. 

6. Oferty, protokół oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania mogą 

być przeglądane tylko i wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy, 

według zasad określonych w §5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). 

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

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

chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawnienia źródła zapytania 

oraz udostępni je na stronie internetowej.  

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

w ust. 7. 

9. Pytania dotyczące treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, jak również oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje składane w trakcie postępowania, Zamawiający i Wykonawcy będą 

przekazywali pisemnie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Dopuszcza się również obieg 

dokumentów za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, wówczas każda ze stron na żądanie 

drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem 

dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej 

przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. Treści 

zapytań wraz z wyjaśnieniami będą również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 

terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja może wynikać z pytań 

zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Modyfikacja nie może 

dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny 

spełniania tych warunków. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, stanie się częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono specyfikację oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ XI. Wadium 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. 

 

ROZDZIAŁ XII. Termin związania ofert 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na siedem dni przed upływem terminu związania ofertą, 

Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

terminu, o którym mowa w ust 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art. 182 ust. 6 

Pzp). 
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ROZDZIAŁ XIII. Termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Głuszycy , ul. Grunwaldzka 

55, pokój nr 1 – Punkt Obsługi Klienta do dnia  09 grudnia 2015 r. do godz. 10
00

 

2. Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu. 

3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, 

zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 

5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09 grudnia 2015 r. o godz. 10
15

 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy – sala 

konferencyjna, pokój nr 11. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany 

sali, w której nastąpi otwarcie ofert, o czym poinformuje zamieszczając w swojej siedzibie ogłoszenie. 

7. Część jawna polega na sprawdzeniu, czy opakowania zewnętrzne ofert nie są naruszone oraz otwarciu 

ofert w kolejności wpływu i podaniu do wiadomości zebranych nazw i adresów Wykonawców, cen 

ofertowych dla poszczególnych części zamówienia. 

8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

9. Informacje, o których mowa w pkt 7 i 8 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 

byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 

 

 

ROZDZIAŁ XIV. Sposób kalkulacji ceny oferty 

 

1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na formularzu załączonym do SIWZ. 

2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Cenę należy ustalić w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy przedmiotowego zamówienia 

publicznego uwzględniając zakres zamówienia opisany w niniejszej SIWZ. 

4. Cenę ofertową należy ustalić uwzględniając następujące wymagania Zamawiającego: 

1) Odsetki od kredytu zostaną obliczone na bazie stawki WIBOR 3M z dnia 25.11.2015 r. 

w wysokości 1,73% 

2) Wpłata kredytu na konto Gminy Głuszyca – w wysokości 600 000,00 zł  

3) Jednym z kryteriów (waga 95%) wyboru Wykonawcy będzie suma ceny rozumianej jako odsetki 

podane w PLN, obliczone na bazie stawki WIBOR 3M z dnia 25.11.2015 r. + procent marży 

(podanej zarówno w % i w PLN uwzględniającej wszelkie inne, ewentualne koszty). 

4) Marżę ofertową i stawkę WIBOR należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Cena podana w ofercie służy porównaniu ofert. 

6. Podane w niniejszym rozdziale terminy i wartości przyjmuje się wyłącznie do wyliczenia ceny na dzień 

otwarcia ofert, natomiast rzeczywiste wypłaty i spłaty dokonywane będą na zasadach określonych 

w opisie przedmiotu zamówienia. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

8. Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, tj. wartość wyrażoną 

w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy. 

9. W całkowitej cenie ofertowej przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne 

należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania. 

10. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
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11. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę dla danego sprzętu i nie może jej zmienić. 

12. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

 

ROZDZIAŁ XV. Kryteria oceny ofert 

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

1. Kryterium I – cena oferty – waga 95%    

2. Kryterium II – czas uruchomienia kredytu – waga  5 % 

 

Ad.1. Kryterium ceny – waga 95% 

Cena najniższa z oferowanych 

C=  -------------------------------------------------  x 95pkt  

Cena oferty badanej 

 

gdzie: C – liczba uzyskanych punktów 

 

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „cena” wynosi: 95 pkt. 

 

Ad. 2.  Kryterium czas uruchomienia kredytu 

Ilość punktów w kryterium czas uruchomienia kredytu będzie wyliczona w zależności od czasu 

faktycznego uruchomienia kredytu licząc od dnia przekazania dyspozycji Wykonawcy, tj.: 

- następnego dnia od przekazania dyspozycji – 5 punktów. 

- dwa dni od przekazania dyspozycji – 3 punkty. 

- w dniu 21.12.2015 r. – 0 punktów. 

 

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „czas uruchomienia kredytu” wynosi: 5 pkt. 

 

Łączna ilość punktów dla danej oferty zostanie wyliczona wg wzoru: 

 

P = C+ U 

 

P – suma uzyskanych punktów 

C – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena 

U – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium czas uruchomienia kredytu 

 

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego oferta 

niepodlegająca odrzuceniu otrzyma największą liczbę punktów. 

 

ROZDZIAŁ XVI. Wybór najkorzystniejszej oferty 

 

1. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy spełniają wymagania art. 

22 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp, z uwzględnieniem art. 

26 ustawy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, złożona przez niego oferta nie 

będzie rozpatrywana i uznana zostanie za odrzuconą. 

3. W następnym etapie badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy oferty Wykonawców 

niewykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu. 

4. W razie, gdy złożona oferta będzie sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokona odrzucenia rozpatrywanej oferty. 
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Zamawiający odrzuci rozpatrywaną ofertę także w innych przypadkach, określonych w art. 89 ustawy 

Pzp. 

5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 

w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 

Pzp. 

7. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie 

unieważniony. Zamawiający może unieważnić postępowanie także w innych przypadkach, 

określonych w art. 93 ustawy Pzp.  

8. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. 

9. Wykonawcy składający dodatkowe oferty nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym 

w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia 

i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według 

kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji). 

12. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano 

i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której 

mowa w ust. 12 a) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

14. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 

ust. 1. 

15. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do 

przedłożenia zaświadczenia z banku o posiadanym rachunku bankowym. 

 

ROZDZIAŁ XVII. Informacje dotyczące umowy 

 

1. Podstawą zawarcia umowy będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa 

bankowego, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta przedłożona 

w przetargu.  

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę, 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

– jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, albo 10 

dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania 

ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminami określonymi wyżej, jeżeli w postępowaniu 

zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej 
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oferty. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, 

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy przed podpisaniem umowy realizacyjnej, 

przedłożą Zamawiającemu umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum. 

5. Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami. Jeżeli 

Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcę umowy lub projektu umowy 

z podwykonawcą nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

 

ROZDZIAŁ XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XIX. Istotne dla stron postanowienia umowy 

 

Warunki, które winny znaleźć się w przyszłej umowie: 

1. treść zawieranej umowy musi uwzględniać wszystkie warunki niniejszej SIWZ oraz warunki składanej 

oferty. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy to: 

1) zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przekazaniem środków 

pieniężnych z rachunku bankowego na rachunek budżetu gminy, 

2) płatności rat kredytowych i odsetkowych będą realizowane zgodnie ze zaktualizowanym 

harmonogramem spłat stanowiących integralną część umowy, 

3) odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanego kredytu, 

4) zamawiający może wystąpić z wnioskiem o prolongatę spłaty rat kredytu na czas oznaczony. 

Wniosek powinien być złożony w siedzibie Wykonawcy najpóźniej 10 dni przed terminem 

płatności raty kapitałowej, 

5) niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części i oprocentowana jest na 

niezmienionych zasadach określonych w ofercie i umowie, 

6) zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału przed upływem okresu kredytowania, jak 

również możliwość spłaty rat w terminach innych (wcześniejszych) niż wynikających 

z harmonogramu spłat. Wcześniejsza spłata całego kapitału wymaga uprzednio pisemnego 

zawiadomienia Wykonawcy z 10-cio dniowym wyprzedzeniem, 

2. wykonawca dokona stosownego przeliczenia rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do treści 

wniosku złożonego przez Zamawiającego. Za powyższą czynność Wykonawca nie będzie pobierał 

żadnych opłat i prowizji. 

3. Wykonawca nie będzie pobierał w związku z realizacją niniejszego zamówienia jakichkolwiek 

dodatkowych opłat lub prowizji poza określonymi w treści umowy. 

 

 

ROZDZIAŁ XX. Środki ochrony prawnej 

1. Informacje ogólne: 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

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

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

3) Środkami ochrony prawnej są: 

a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp, 
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b) odwołanie, 

c) skarga do sądu. 

2. Informacje o nieprawidłowościach: 

1) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 

odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 Pzp. 

2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 

dla tej czynności. 

3. Odwołanie. 

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 

ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej, 

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określono powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 

5) Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy Pzp. 

4. Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 

198a-198d ustawy Pzp. 

 

 

ROZDZIAŁ XXI. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – w sprawach 

nieuregulowanych Pzp, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). 

2. Zawartość dokumentacji przetargowej: 

1) Ogłoszenie o zamówieniu 

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

3) Formularz oferty wraz z załącznikami nr 2-5 

4) Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

5) opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 

6) opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego 

7) sprawozdania za trzy kwartały 2015 roku (Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) 

8) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2025 


