
Pilchowice, dn. 15.07.2013 r. 
Oznaczenie sprawy: FB.271.18.2013  
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro 

 
Nazwa zamówienia:  

 
Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z przeznaczeniem 

na finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań 
inwestycyjnych 

  
  

1. Zamawiający - nazwa i adres 

 
Gmina Pilchowice 
Urząd Gminy Pilchowice 
Ul. Damrota 6 
44-145 Pilchowice 
e-mail: ug@pilchowice.pl  
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 
1) przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną 
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) 

 
 
przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej 
dalej "ustawą pzp". 
  

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1) przedmiotem zamówienia są usługi. 
 
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
główny przedmiot: 
kod CPV:   66113000-5– Usługi udzielania kredytu 

 
3) opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 

w kwocie 2 530 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu 

wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych. 

 

4)  szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

a) Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w ciągu 3 dni od podpisania 

umowy,  



b) karencja w spłacie pobranego kredytu: od dnia przyznania kredytu 

do 30.03.2015 roku, 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchomienia kredytu w transzach nie 

później niż do 23 grudnia 2013 roku, 

d) o uruchomieniu poszczególnych transz Zamawiający będzie informował 

Wykonawcę pisemną dyspozycją, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, 

w której zostanie podana wysokość transzy kredytu oraz jej ostateczny termin 

przekazania na konto bankowe Gminy Pilchowice, 

e) prowizja bankowa naliczana będzie każdorazowo, wyłącznie od uruchomionej 

transzy kredytu, 

f) prowizja bankowa płatna będzie nie później niż w dniu uruchomienia transzy 

kredytu, 

g) Zamawiający rozpocznie spłatę uruchomionego kredytu po upływie karencji 

wg poniższego harmonogramu:  

 

Rok Nr raty Kwota spłaty w zł. Termin spłaty 

2015 

1 79 062,50 31.03.2015 

2 79 062,50 30.06.2015 

3 79 062,50 30.09.2015 

4 79 062,50 31.12.2015 

2016 

1 79 062,50 31.03.2016 

2 79 062,50 30.06.2016 

3 79 062,50 30.09.2016 

4 79 062,50 31.12.2016 

2017 

1 79 062,50 31.03.2017 
2 79 062,50 30.06.2017 
3 79 062,50 30.09.2017 

4 79 062,50 31.12.2017 

2018 

1 79 062,50 31.03.2018 

2 79 062,50 30.06.2018 

3 79 062,50 30.09.2018 

4 79 062,50 31.12.2018 

2019 

1 79 062,50 31.03.2019 

2 79 062,50 30.06.2019 

3 79 062,50 30.09.2019 
4 79 062,50 31.12.2019 

2020 

1 79 062,50 31.03.2020 

2 79 062,50 30.06.2020 

3 79 062,50 30.09.2020 
4 79 062,50 31.12.2020 

2021 

1 79 062,50 31.03.2021 

2 79 062,50 30.06.2021 

3 79 062,50 30.09.2021 
4 79 062,50 31.12.2021 

2022 

1 79 062,50 31.03.2022 

2 79 062,50 30.06.2022 

3 79 062,50 30.09.2022 
4 79 062,50 31.12.2022 

 



h) spłata kredytu (kapitału) następować będzie w okresie od 31.03.2015 roku 

do 31.12.2022 roku, 

i) za dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt, 

j) odsetki od kwoty uruchomionego (pozostającego do spłaty) kredytu, regulowane 

będą miesięcznie do ostatniego roboczego dnia miesiąca. Spłata odsetek będzie 

następować począwszy od miesiąca następnego, w którym uruchomiono transzę 

kredytu. Pierwszy okres obrachunkowy obejmować będzie okres od dnia 

uruchomienia pierwszej transzy kredytu  do ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, 

w którym uruchomiono transzę, 

k) Kredytobiorcy przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części 

Kredytu  bez dodatkowych prowizji i opłat z tego tytułu, w terminie wskazanym 

przez Kredytobiorcę pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia 

Banku, a odsetki liczone będą do dnia spłaty Kredytu a nie do końca okresu 

Umowy,  

l) spłata kredytu i odsetek będzie następować w drodze przelewu na rachunek 

bankowy Kredytodawcy, za datę wpłaty kredytu oraz odsetek rozumie się datę 

wpływu środków na rachunek Banku, określony w umowie. 

m) Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

− wcześniejszej spłaty kredytu, 

− skrócenia okresu karencji, 

− przesunięcia terminu płatności rat kapitałowych pod warunkiem złożenia przez 

Zamawiającego pisemnego wniosku w banku najpóźniej na 7 dni przed terminem 

płatności raty kapitałowej, przy czym oznaczony czas przesunięcia płatności raty 

kapitałowej nie może wykraczać poza termin obowiązywania umowy, 

− przedłużenia terminu spłaty kredytu (okresu kredytowania) na czas oznaczony 

w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji bankowych, 

− niewykorzystania kredytu w całości bez konieczności zapłaty z tego tytułu 

odsetek, dodatkowych opłat lub innych obciążeń z tego tytułu. 

Z ww. tytułów Bank nie obciąży Kredytobiorcę dodatkowymi kosztami.   

n) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową 

potwierdzoną poprzez złożenie kontrasygnaty przez Skarbnika oraz oświadczenie 

o poddaniu się egzekucji, 

o) koszt kredytu: 

Na koszt całkowity kredytu składa się prowizja bankowa naliczana wyłącznie 

od uruchomionej transzy kredytu (zawierająca wszelkie opłaty i koszty związane 

z uruchomieniem i obsługą transzy kredytu) oraz oprocentowanie ustalone 

w oparciu o WIBOR 3M i stałą marżę Banku. Prowizja bankowa i marża Banku 

w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie przez cały okres spłaty 

kredytu. 

Prowizja bankowa Wykonawcy płatna będzie każdorazowo, wyłącznie od 

uruchomionej transzy kredytu, nie później niż w dniu uruchomienia transzy 

kredytu, 

Marża Wykonawcy płatna będzie razem z oprocentowaniem raty kredytu, w ratach 

miesięcznych.  

W przypadku płatności rat kapitałowych oraz odsetek przypadających na dzień 

wolny od pracy – płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie 

płatności. 

Oprocentowanie kredytu zmienne, liczone w okresach miesięcznych, oparte ma 

być o stawkę WIBOR 3M ustaloną jako średnia arytmetyczna stawek                  



3-miesięcznego WIBOR-u z wszystkich notowań miesiąca kalendarzowego, 

poprzedzającego miesiąc, za który nalicza się oprocentowanie, z zaokrągleniem 

do drugiego miejsca po przecinku, powiększone o stałą marżę banku. Zmiana 

oprocentowania może nastąpić raz na kwartał (począwszy od pierwszego dnia 

kwartału) i musi być spowodowana zmianą stawki WIBOR 3M. W przypadku 

wzrostu oprocentowania, wzrost może nastąpić najwyżej o tyle punktów 

procentowych, o ile wzrośnie stawka WIBOR 3M, a w przypadku spadku 

oprocentowania, spadek musi nastąpić minimum o tyle punktów procentowych, 

o ile została obniżona stawka WIBOR 3M. Bank powiadamia Kredytobiorcę o 

zmianie oprocentowania na piśmie w terminie 7 dni roboczych od dnia zmiany 

oprocentowania. 

 

Do obliczeń ceny oferty jak i umowy należy przyjąć: 

− kalendarz odsetkowy 365/366 dni (uwzględniając lata przestępne), 

− zmienną stopę procentową wg formuły WOBOR 3M na dzień 1 lipca 2013r., 

− jednorazowo wypłatę kredytu, która miałaby nastąpić w dniu 31 lipca 2013r., 

− okres kredytowania od 1 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2022 r., 

− spłatę kredytu zgodnie z harmonogramem zawartym w ust. 4 pkt g.  

 

Wyliczone koszty wg powyższych wskazań pozwolą na ustalenie ofertowej ceny 

przedmiotowego kredytu, która będzie brana pod uwagę do porównywania ofert. 

 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu podjęta została przez Radę Gminy Pilchowice 

w dniu 3 lipca 2013 roku (Uchwała Nr XLIII/374/13). 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaciągnięcia kredytu udostępniona 

zostanie przed zawarciem umowy. 

W przypadku braku posiadania pozytywnej opinii RIO przez Zamawiającego w sprawie 

zaciągnięcia kredytu przetarg z mocy prawa ulega unieważnieniu. 

 

 

4. Oferty częściowe 

 
1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 
  
 

5. Zamówienia uzupełniające 

 
1) zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających 

 

6. Oferty wariantowe 

 
1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych, 

 

 



7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia 

 
1) termin wykonania zamówienia: kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Gminy 
w ciągu 3 dni od podpisania umowy, 
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie: prowizja bankowa 

wyłącznie od uruchomionej transzy kredytu oraz odsetki od kredytu (liczone w oparciu 

o stawkę WIBOR 3M ustaloną jako średnia arytmetyczna stawek 3-miesięcznego WIBOR-

u z wszystkich notowań miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc, za który 

nalicza się oprocentowanie, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku, 

powiększone o stałą marżę banku).  

 
 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 

 
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia 
do wykonywania działalności 

1. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie 

Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 

z 2012r. poz. 1376 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, o której mowa w art.193 ustawy Prawo 

bankowe  

 
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących 
wspólnie. 
 
2. Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli 
na prawidłowe wykonanie zamówienia. 
 
3. Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli 
na prawidłowe wykonanie zamówienia. 
 
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa 
pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. 



 
   

9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta 

 
1) Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu: 

• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści 
ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ, 

• aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie 

Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012r. 

poz. 1376 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, o której mowa w art.193 ustawy Prawo bankowe  

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 wykonaniu zamówienia. 

 

2) dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 
ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ, 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

 
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu. 
  
3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada: 

a. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania 
ofert, 



• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
albo składania ofert 

b. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy pzp wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania 
ofert, 

- albo dokument zawierający 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, jeżeli 
w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów. 

 
UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez 
Zamawiającego, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem 
art. 26 ust.3. 
  
4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji 
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ. 

 
5) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym 
zastrzeżeniem: 

• wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo 
należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza, 

• pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania 
i wskazywać pełnomocnika, 

6) wypełniony i podpisany druk oferty - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ 

 
7) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
rejestrowych dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza.  

UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach 
rejestrowych zamawiający będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek 
handlowych lub Kodeksu cywilnego dotyczące sposobu reprezentacji. 

UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa 
powyżej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony 
pieczątką imienną). 

 



10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów   

  
1) zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się (w tym 

przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem 
lub drogą elektroniczną, 

 
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone 

zapisem: 
 

Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania 
pod nazwą: 

 „Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z przeznaczeniem na 
finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań 

inwestycyjnych” 
 

Korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres Zamawiającego: 

Urząd Gminy Pilchowice. 
ul. Damrota 6 
44-145 Pilchowice 
Pok. Nr 4 - sekretariat 

 
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby 
i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, 
niż wymienione w niniejszej specyfikacji. 
 

 

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

 
1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest: 

 

 

1) Pani Bomba Irena 

nr tel.: 32 332 71 55 

nr faksu: 32/ 235-69-38 

 

2) Pani Musioł Gabriela 

nr tel.: 32 332 71 55 

nr faksu: 32/ 235-69-38 

• godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek: 7.30 – 
17.30, piątek: 7.30 – 13.30 

12. Wymagania dotyczące wadium 

 

1) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 



 

 

13. Termin związania ofertą 

 
1) termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

14. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA 

NR 1 do niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 

Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty, 

2) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty 

obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język 

polski, 

3) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

4) załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale 

lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 

lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy, 

5) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. 

Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym 

postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca, 

6) od uczestników postepowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją, 

 

7) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej 

treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 

  

Oferta w postępowaniu pod nazwą:  
Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z przeznaczeniem na 
finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań 
inwestycyjnych 
 

Nie otwierać przed dniem 23.07.2013r.  godz. 915” 

 

 

 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie 

Zamawiającego: 

Urząd Gminy Pilchowice 
ul. Damrota 6 
44-145 Pilchowice 
pok. nr 4 /sekretariat, parter budynku/ 
 nie później niż do dnia 23.07.2013 do godz. 900 



 
W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby 
Zamawiającego, 

 

2) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

w dniu 23.07.2013 o godz. 915 
 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) 

oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

5) Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 

 

 

16. Opis sposobu obliczania ceny 

  
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, 

2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony 
w niniejszej specyfikacji, 

3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania 
umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy pzp, 

4) w przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym 
postępowaniu zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium RP. 
  

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą 

 
1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie 
w walucie PLN. 
 

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

1) Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane wg 

następujących kryteriów i wag: 

 

Kryterium wyboru Waga kryterium 

Cena 100% 

 

2) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku 

osiągniętej liczby punktów w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację: 

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 



 

           Cn 

Cw = -------- x 100 punktów  x waga 100 % 
           Cbo  

 

 

 

gdzie: 

Cw   - cena wykonania zamówienia 

Cn   - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert 

Cbo  - cena brutto badanej oferty 

 

3) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium. 

4) Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

5) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska najwyższą 

liczbę punktów.  

6) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią 

SIWZ oraz ustawą PZP i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

powyżej kryterium wyboru. 

 

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu 
do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w § 5 
ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 
360 z póżn.zm.)- „końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza 
i wyższe zaokrągla się do1 grosza”. 

 

  

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1) Z Wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta 

umowa na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy - ZAŁĄCZNIK 

NR 2. 

2) Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa 

w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 

3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru 

ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie 

zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających 

wspólnie. 

4) W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) 

w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy 

w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby 

upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru. 

5) Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich 

wykonawców, biorących udział w postępowaniu. W zawiadomieniu o wyborze 

najkorzystniejszej oferty zostanie podany termin i miejsce podpisania umowy. 



6) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

7) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich wykonawców. 

 
 
 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

  
1) Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

21. Istotne postanowienia umowy 

 

1) Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera ZAŁĄCZNIK nr 2 do niniejszej 

SIWZ. 

 

2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania 

umowy z zachowaniem istotnych warunków umowy określonych w Załączniku nr 2 do 

niniejszej SIWZ. 

 

  

22. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy 

 

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod 

następującymi warunkami: 

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy: 

a) zmiana przepisów prawa, z którymi związana jest realizacja niniejszej umowy; 

b) niewykorzystanie kredytu w całości bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego 

tytułu, 

c) przesunięcia terminu płatności rat kapitałowych pod warunkiem złożenia przez 

Zamawiającego pisemnego wniosku w Banku, najpóźniej na 7 dni przed terminem 

płatności raty kapitałowej, przy czym oznaczony czas przesunięcia płatności raty 

kapitałowej nie może wykraczać poza termin obowiązywania umowy, 

d) przedłużenia terminu spłaty kredytu (okresu kredytowania) na czas oznaczony 

w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji bankowych. 

  



23. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia 

 
1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie 
z działem VI ustawy pzp.  
  
 

24. Informacja o możliwości powierzenia zamówienia lub jego części 
podwykonawcom 

 
1) wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć 
podwykonawcom 
  
 

25. Załączniki do specyfikacji 

 
1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 – istotne postanowienia umowy, 
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 – oświadczenie spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 – oświadczenie o grupie kapitałowej. 
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 – informacje o Zamawiającym 
 
 
 
 
 
 

 
Kierownik Referatu  

Finansowo -Budżetowego 
 

Irena Bomba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


