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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH
WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

CPV  66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Trzcianka 
64-980 Trzcianka , ul. Sikorskiego 7
tel. 67 352 73 35, fax 67 216 37 50 
www.trzcianka.pl
e-mail: ratusz@trzcianka.pl

ZATWIERDZAM:

Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia 
udostępniona  jest  na  stronie  internetowej 
zamawiającego:  www.bip.trzcianka.pl od  dnia 
zamieszczenia  ogłoszenia  o  zamówieniu 
w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  do  upływu 
terminu składania ofert.

Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże 
w  terminie  5  dni  specyfikację  istotnych  warunków 
zamówienia, łącznie z załącznikami, nieodpłatnie

Trzcianka, 15 września 2016 r.
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1. INFORMACJE  OGÓLNE.

Zamawiający gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7 zaprasza do składania ofert w ramach 
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn.:  Dz.  U.  z  
2015r.,  poz.  2164  ze  zm.),  na  Udzielenie  kredytu  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem  zamówienia  są  usługi  udzielenia  kredytu  na  spłatę  wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań. 

1.1. przeznaczenie kredytu – spłata wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów -  kwota  kredytu  -   1.693.000,00 zł  /słownie:   milion 
sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych/,

1.2. rodzaj kredytu – długoterminowy,

1.3. okres kredytowania – od 30.09.2016 r., do 30.10.2021 r. 

1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchomienia kredytu na wniosek, w 
okresie określonym w pkt. 1.3,

1.5. spłata  kredytu  –  w  złotych  polskich,  kapitał  w  terminach  określonych  w 
harmonogramie spłat podanym w umowie kredytowej /załącznik nr 5 do SIWZ i 
odsetki płatne kwartalnie, na koniec każdego kwartału /jeżeli termin przypada na 
dzień  wolny  od  pracy  –  płatność  przypada   w  pierwszy  dzień  roboczy  po 
terminie płatności/,

1.6. oprocentowanie  w  stosunku  rocznym  oparte  o  stawkę  WIBOR  3M, 
powiększoną o marżę banku kredytodawcy,

1.7. odsetki naliczane od niespłaconego kapitału,

1.8. możliwa  forma  zabezpieczenia  kredytu  –  weksel  własny  In  blanco  wraz  z 
deklaracją  wekslową  przy  kontrasygnacie  Skarbnika.  Zamawiający  podpisze 
oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

1.9. kredyt zostanie uruchamiany w ratach na wniosek kredytobiorcy, na jego konto.

2. Opracowanie kredytu i warunki jego spłaty: kredyt oprocentowany będzie w oparciu 
o WIBOR 3M + marża (niezmienna w całym okresie kredytowania)

2.1. Nie  dopuszcza  się  pobierania  prowizji  przygotowawczej  od  udzielonego 
kredytu.

2.2. Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  do  naliczania  i  pobierania  jakichkolwiek 
dodatkowych opłat i prowizji dotyczących całego zakresu zamówienia.
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2.3. Odsetki będą naliczane w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału 
/jeżeli  termin  przypada  na  dzień  wolny  od  pracy  –  płatność  przypada   w 
pierwszy dzień roboczy po terminie płatności/, od kwoty aktualnego zadłużenia.

2.4. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni.

2.5. Dla obliczenia wysokości odsetek na potrzeby złożenia oferty należy przyjąć 
obowiązującą stawkę WIBOR 3M z dnia 05.09.2016 r. - 1,71%.

3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień /CPV/ - usługi udzielania 
kredytu 66.11.30.00-5.

4. Celem  wstępnego  zbadania  zdolności  kredytowej  zamawiający  zamieści  na  stronie 
www.bip.trzcianka.pl w zakładce budżet (wykonanie budżetu) następujące dokumenty:

4.1. sprawozdanie Rb NDS

4.2. sprawozdanie Rb 27S i RB 28S

4.3. sprawozdanie RbZ i RbN,

4.4. uchwałę,  Nr  XXIII/184/16  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  19  maja  2016  r. 
w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu zaciągniętych kredytów.

4.5. Uchwałę  Nr  SO.0950/10/13/Pi/2016  Składu  Orzekającego  RIO  w  Poznaniu 
z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę 
Trzcianka 

4.6.  wszelkie  uchwały  i  sprawozdania  umieszczone  są  także  na  stronie  BIP 
zamawiającego.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wykonanie przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: 

30.09.2016 - 31.12.2016

4.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1.nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  ile  zostały  one  określone  przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

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

2.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
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2.2.posiadania wiedzy i doświadczenia.

2.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia:

2.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej:

3. Korzystanie przez wykonawcę ze  zdolności  technicznych lub sytuacji  ekonomicznej 
innych podmiotów.

3.1.Wykonawca może polegać na wiedzy i  doświadczeniu,  potencjale technicznym, 
osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia,  zdolnościach  finansowych  lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  tymi  zasobami  w  trakcie  realizacji  
zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  zobowiązanie  tych 
podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby 
wykonania zamówienia.

3.2.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na  wykazanie  przez  wykonawcę  spełniania  warunków udziału  w  postępowaniu 
oraz  bada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy  wykluczenia,  o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.

3.3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeśli  podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji  których te 
zdolności są wymagane.

3.4.Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych 
podmiotów,  odpowiada  solidarnie  z  podmiotem,  który  zobowiązał  się  do 
udostępnienia  zasobów,  za  szkodę  poniesioną  przez  zamawiającego  powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy.

3.5. Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub 
finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego:

3.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

3.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną

4. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia

4.1.W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  wykonawcy  ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

______________________________________________________________________5
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UDZIELENIE KREDYTU NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIAGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW



Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7                                          RPI.271.18.2016.JS
64-980 Trzcianka

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.

4.2.Konsorcjum jest  zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków 
udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  jak  wykonawcy występujący 
samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt.  2  i  3,  zamawiający  będzie  brał  pod  uwagę  łączny  potencjał  techniczny  i 
kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączną sytuację 
ekonomiczną i finansową.

4.3. Jeżeli  oferta  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienia  zostanie 
wybrana,  zamawiający  będzie  żądał  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującejwspółpracę tych podmiotów.

5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia /JEDZ/ 

5.1.W celu wykazania elementów spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu  oraz  braku  podstaw  do  wykluczenia,  Wykonawca  może  złożyć 
jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia,  zgodnie  z  zarządzeniem 
wykonawczym  KE  (UE)  2016/7  z  dnia  5  stycznia  2016r.  ustanawiającym 
standardowy  formularz  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia 
(JEDZ).

5.1.1. W  przypadków  podmiotów  trzecich  JEDZ  podmiotu  trzeciego  składa 
wykonawca,  jeżeli  powołuje  się  na  zasoby  podmiotów  trzecich  w  celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. JEDZ powinien być 
wypełniony  w  zakresie  w  jakim  wykonawca  korzysta  z  zasobów  podmiotu 
trzeciego. JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia.

5.1.2. Wypełniony JEDZ skała się wraz z ofertą;

5.1.3. JEDZ powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

5.1.3.1. Oświadczenie  wykonawcy,  że  w  stosunku  do  niego  nie  zachodzą 
przesłanki (podstawy) do wykluczenia,

5.1.3.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez niego warunków udziału w 
postępowaniu,

5.1.3.3. Inne  oświadczenia  niezbędne  dla  prawidłowej  oceny  złożonej  oferty 
wynikającej z SIWZ

5.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale 
4.  SIWZ  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów  w  celu  wykazania  braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,  w zakresie,  w jakim 
powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunków udziału  w  postępowaniu  –  zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.

6. Wykluczenie wykonawców z udziału w postępowaniu

6.1.Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  o  udzielenia  zamówienia  publicznego 
wykonawców wobec, których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ustawy Pzp.
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6.2.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 
16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, 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 
sięo  udzielenie  zamówienia  oraz  nie  upłynął  określony  w  tym  wyroku  okres 
obowiązywania tego zakazu. 

6.3.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli  zamawiający,  uwzględniając wagę i 
szczególne  okoliczności  czynu  wykonawcy,  uzna  za  wystarczające  dowody 
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

6.4.W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, 
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.  
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

6.5.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art.  
51 ust. 1A, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, albo od zamieszczenia na 
stronie  internetowej  informacji,  o  której  mowa  w  art.  86  ust.  5,  przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej 
samej  grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w  ust.  1  pkt  23.  Wraz  ze  złożeniem 
oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.

6.6.Zamawiający  może  wykluczyć  wykonawcę  na  każdym  etapie  postępowania  o 
udzielenie zamówienia.
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5. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.

1. W  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

1.1. Wypełniony  formularz  ofertowy  stanowiący  załącznik  do  niniejszej 
specyfikacji,

1.2. Oświadczenia o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu, 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i/lub Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia /JEDZ/,  sporządzone na formularzach lub w oparciu 
o formularze stanowiące załączniki do SIWZ,

1.3. Pełnomocnictwo do  reprezentowania  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy,  w 
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

1.4. Pełnomocnictwo do  podpisania  oferty,  w  przypadku  gdy  wykonawcę 
reprezentuje pełnomocnik,

1.5. Wykaz  części  zamówienia,  których  wykonanie  wykonawca  powierzy 
podwykonawcom:

-  nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje 
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
-  jeżeli  wykonawca  polega  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania  mu do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na  potrzeby wykonania 
zamówienia,

1.6. listę podmiotów należących do tej samej 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.), albo informację o tym, że wykonawca nie należy 
do grupy kapitałowej,  sporządzone na formularzu  lub  w oparciu  o  formularz 
stanowiący załącznik do SIWZ,

2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw 
dokona  oceny  ofert,  a  następnie  zbada,  czy  wykonawca,  którego  oferta  została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

3. Zamawiający przed  udzieleniem zamówienia,  którego  wartość  jest  jest  mniejsza  niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art.  11 ust.  8,  zamawiający 
może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  5  dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1. 
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6.INFORMACJE O SPOSOBACH POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWAIDCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Zgodnie z art.  10c ust.  2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art.  18 
ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych (Dz. U z 2016r. poz. 1020) ustaw składanie ofert odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. 
–  Prawo  pocztowe  (Dz.  U.  poz.  1529  oraz  z  2015r.  poz.  1830),  osobiście  lub 
za pośrednictwem posłańca,

2. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i  wykonawca 
przekazują pisemnie lub za pomocą faks lub środków komunikacji elektronicznej.

3. Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  przekazane  środków 
komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 
adresata tj. na serwer zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona.

5. Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli 
wymaganych  przez  Zamawiającego  oświadczeń  lub  dokumentów,  lub  innych 
dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczeń  lub 
dokumentów,  które  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez 
zamawiającego  wątpliwości,  do  ich  złożenia,  uzupełnienia,  lub  poprawienia  lub  do 
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6. Jeżeli  wykonawca  nie  złoży  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złoży  wadliwe 
pełnomocnictwa,  zamawiający  wezwie  do  ich  złożenia  w  terminie  przez  siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. Tryb wprowadzania ewentualnych zmian do SIWZ

7.1. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  przed  terminem  składania  ofert 
Zamawiający  może  zmodyfikować  treść  dokumentów  składających  się  na 
specyfikację istotnych warunków zamówienia.

7.2.  Każdą zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

7.3. Jeżeli  zmiana treści SIWZ prowadzi do zamiany treści  ogłoszenia Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert zgodnie z art. 12a. ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  W  takim  przypadku  wszelkie  prawa  i  zobowiązania  (wykonawcy  i 
zamawiającego) będą podlegały nowym terminom.
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7.4. Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 
nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  jest  niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin 
składania  ofert  i  informuję  o  tym wykonawców,  którym przekazano specyfikację 
istotnych  warunków  zamówienia,  oraz  zamieszcza  informację  na  stronie 
internetowej.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa 
termin składania ofert.

2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert.

3. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa 
wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty 
najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca  przedstawi  ofertę  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć  tylko  jedną ofertę  i  zaproponować  tylko  jedną 
cenę.  Złożenie  przez  jednego  Wykonawcy  więcej  niż  jednej  oferty  lub  oferty 
zawierającej  alternatywy  powoduje  odrzucenie  wszystkich  ofert  złożonych  przez 
danego Wykonawcę.

3. Ofertę  należy przygotować  na (lub)  w oparciu  o  formularz  stanowiący załącznik  do 
niniejszej specyfikacji.
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4. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej czytelnie w języku polskim oraz być 
podpisana  przez  osobę  uprawnioną  do  występowania  w  imieniu  Wykonawcy  i 
zaciągania  zobowiązań,  co  powinno  wynikać  z  dokumentu  rejestrowego  firmy. 
Upoważnienie (w oryginale) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile  
nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę .

5. Treść oferty sporządzona na maszynie do pisania, w formie wydruku komputerowego 
lub nieścieralnym atramentem.

6. Wszystkie  dokumenty  i  oświadczenia  w  języku  obcym  należy  dostarczyć 
przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

7. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza.  
11.  W przypadku wykonawców wspólnie  ubiegających się  o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów innych o których mowa w pkt V siwz, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

8. W  przypadku  gdy  przedstawiona  przez  oferenta  kserokopia  dokumentu  będzie 
nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo 
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

9. Wszelkie  poprawki  lub  zmiany w  tekście  oferty  muszą  być  parafowane  i  datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10. Zamawiający  będzie  akceptował  oświadczenie  własne  Wykonawców  złożone  w 
postaci  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia  według  Rozporządzenia 
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającego standardowy formularz 
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16).

11. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  oddzielenia  części  jawnej  oferty  od  części 
stanowiącej  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 
nieuczciwej  konkurencji.  Jeżeli  wykonawca  zastrzega,  że  informacje  stanowiące 
tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 
konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej  
konkurencji,  tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2003r.  Nr  153,  poz.  1503 ze zm.),  nie  mogą być  
udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej 
kopercie  oznaczonej  napisem:  „Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa”. 
Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest  dołączyć  do 
oferty  pisemne  uzasadnienie  odnośnie  charakteru  zastrzeżonych  w  niej  informacji. 
Uzasadnienie  ma  na  celu  udowodnienie  spełnienia  przesłanek  określonych  w 
przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona informacja:

11.1.  ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

11.2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej

11.3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

12. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  o których mowa w art.  86 ust. 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164).
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13. Ofertę  składa  się,  pod  rygorem  nieważności,  w  formie  pisemnej  albo,  za  zgodą 
Zamawiającego,  w  postaci  elektronicznej,  opatrzoną  bezpiecznym  podpisem 
elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

14. Oferta powinna być złożona w zamkniętej  kopercie, oznaczonej według poniższego 
wzoru:

Nazwa i adres
wykonawcy

Gmina Trzcianka
ul.Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

PRZETARG
Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

OFERTA

NIE OTWIERAĆ PRZED 22.09.2016 r. godz. 1030

i zabezpieczona przed otwarciem bez jej uszkodzenia /np. zalakowana/.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Składanie ofert

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdziale 9. niniejszej  
Specyfikacji  należy złożyć do dnia 22.09.2016 r. godz. 1000 w  sekretariacie Urzędu 
Miejskiego Trzcianki, 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7.

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

3. Celem  dokonania  zmian  bądź  poprawek  -  wykonawca  może  wycofać  wcześniej 
złożoną  ofertę  i  złożyć  ją  po  modyfikacji  ponownie,  pod  warunkiem  zachowania 
wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

4. Wybór  drogi  pocztowej  dla  przesłania  oferty  następuje  na  ryzyko  wykonawcy. 
Wykonawca winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby w 
stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu pocztowego.

Otwarcie ofert

5. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  22.09.2016  r.  o  godz.  1030 w  sali  sesyjnej  Urzędu 
Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.

6. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa, którą powołuje kierownik zamawiającego.

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

8. Otwarcie  ofert  jest  jawne.  Wykonawca  może  być  obecny przy  otwieraniu  kopert  z 
ofertami.
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9. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  podaje  kwotę,  jaką  zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.Podczas otwarcia ofert podana będzie nazwa (firmy) oraz adres wykonawców, a także 
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji, 
warunków płatności zawartych w ofercie.

11. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający  zamieszcza  na  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.

12. Wyniki  przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego 
lub  pracownika  Zamawiającego,  upoważnionego  do  wykonywania  czynności  w 
zakresie  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenia  zamówienia 
publicznego. 

11. BADANIE OFERT

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  

1.1. Należy określić cenę brutto /łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu 
zamówienia na druku, lub w oparciu o druk „Oferta”, stanowiący załącznik do SIWZ.

1.2. Wszystkie  kwoty  określone  cyfrowo  należy  zapisać  z  dokładnością  do  dwóch 
miejsc  po przecinku.

1.3. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.

1.4. Wynagrodzenie wykonawcy przedmiotu zamówienia nie będzie waloryzowane.
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2. Opis kryteriów oceny ofert  

Zamawiający  dokona  oceny  ofert  według  następujących  kryteriów  i  ich  procentowego 
znaczenia w skali 100 punktowej:

KRYTERIUM OCENY WAGA
SPOSÓB

PUNKTOWANIA

CENA OFERTY  (K)
100

wg wzoru:

gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych wykonawcy – kryterium cena 
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

2.1. KRYTERIUM 1 – Cena  
2.1.1. Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.
2.1.2. Cenę oferty stanowić będzie całkowity koszt obsługi bankowej kredytu.
2.1.3. Cena  oferty  musi  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  udzieleniem 

kredytu bankowego.
2.1.4. Cena w ofercie musi być podana w złotych polskich, liczbą i słownie z 

dokładnością do dwóch zer po przecinku. 
2.1.5. Cenę  kredytu  stanowią:  oprocentowanie  kredytu  zmienne,  obliczone  o 

wskaźnik WIBOR 3M + marża stała niezmienna w okresie obowiązywania 
umowy.

2.1.6. Cena oferty powinna byś wyliczona w następujący sposób:

C =  WIBOR 3M + M
Gdzie:
C – cena oferty
M – marża, stała, niezmienna w okresie obowiązywania umowy 

Na potrzeby przygotowania oferty, do wzoru należy przyjąć stawkę WIBOR 3M  z dnia 
05.09.2016 r. - 1,71%.
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3. Badanie ofert  

3.1. Rażąco niska cena:

3.1.1. Jeżeli  zaoferowana  cena  lub  koszt,  lub  ich  istotne  części  składowe, 
wydają  się  rażąco niskie  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  lub 
kosztu, w szczególności w zakresie:

3.1.1.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 
technicznych,  wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania 
zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy,  oryginalności  projektu 
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie art.  2 ust.  3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3.1.1.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3.1.1.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym,

3.1.1.4. obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

3.1.1.5. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

3.1.1.6. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

3.1.2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

3.1.2.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i 
usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 
i  2  lub  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert, 
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1,  
chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie 
wymagają wyjaśnienia;

3.1.2.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i 
usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po 
wszczęciu  postępowania,  w  szczególności  istotnej  zmiany  cen 
rynkowych,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  o 
których mowa w ust. 1.

3.1.3. Obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub 
kosztu spoczywa na wykonawcy.

3.1.4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub 
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, 
że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 
zamówienia.
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4. Oczywiste omyłki.

4.1. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie

4.2. Zamawiający  poprawi  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

4.3. Zamawiający  poprawi  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w 
treści oferty.

4.4. Zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi  wykonawcę,  którego  oferta  została 
poprawiona.

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

5.1. jest niezgodna z ustawą;

5.2. jej treść nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

5.3. złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji  w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

5.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5.5. została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o 
udziela zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

5.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

5.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na

5.8. poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

5.9. wykonawca nie wyraził  zgody, o której  mowa w art.  85 ust.  2, na przedłożenie 
terminu związania z ofertą;

5.10. wadium nie zostało  wniesione lub zostało  wniesione w sposób nieprawidłowy, 
jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

5.11. jej  przyjęcie  naruszyłoby  bezpieczeństwo  publiczne  lub  istotny  interes 
bezpieczeństwa  państwa,  a  tego  bezpieczeństwa  lub  interesu  nie  można 
zagwarantować w inny sposób.

5.12. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Wybór najkorzystniejszej oferty:

6.1. Ocena końcowa oferty jest  to  suma punktów uzyskanych za wszystkie  kryteria 
wymienione w pkt. 2.

6.2. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów wg powyższych kryteriów zostanie 
uznana za najkorzystniejszą.

6.3. Zamawiający przy wyliczaniu punków za poszczególne kryteria ograniczy się do 
dwóch miejsc po przecinku.

6.4. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia.
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6.4.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

6.4.1.1. odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

6.4.1.2. odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ

6.4.1.3. została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria 
wyboru.

12. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE 
POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU 

PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 
183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm), w 
terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze 
najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostanie  przesłane  za  pomocą 
środków komunikacji  elektronicznej,  albo 10 dni  –  jeżeli  zostanie przesłane w inny 
sposób.

2. Zakres  świadczenia  Wykonawcy  wynikający  z  umowy  jest  tożsamy  z  jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. W  przypadku  wyboru  oferty  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem 
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  umowy  regulującej  współpracę  tych 
Wykonawców.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
/ZNWU/.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

1. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą wymaga dopełnienia przez strony formalności 
wynikających z przepisów ustawy Prawo bankowe i przepisów wykonawczych wydanych 
na jej podstawie, a zwłaszcza dokumentów wskazujących źródła zabezpieczenia kredytu.

2. W treści przyszłej umowy znajdą się między innymi następujące zapisy:

2.1. zamawiający  nie  będzie  ponosił  żadnych  kosztów  związanych  z 
przekazywaniem  środków  pieniężnych  z  rachunku  bankowego  na  rachunek 
budżetu miasta.
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2.2. zamawiający  będzie  wymagał  zagwarantowania  w  umowie  następujących 
warunków:

2.2.1. płatności rat kapitałowych będą realizowane zgodnie z zaktualizowanym 
harmonogramem spłat stanowiącym integralną część umowy, odsetki płatne w 
na koniec każdego kwartału. Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy, 
płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności.

2.2.2. odsetki będą liczone od faktycznie wykorzystanego kredytu.

2.2.3. płatność rat kapitałowych w terminach, o których mowa w pkt a) może ulec 
przesunięciu pod warunkiem złożenia przez zamawiającego pisemnego wniosku 
o  odroczeniu  terminu  płatności  o  czas  oznaczony.  Wniosek  powinien  być 
złożony w banku najpóźniej na 10 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. 
Przesunięcia  są  możliwe  w  przypadku  zagrożenia  płynności  finansowej 
Zamawiającego spowodowanego zwiększonymi wydatkami na usuwanie klęski 
żywiołowej lub innej podobnej okoliczności lub załamaniem dochodów budżetu 
przez  pogorszenie  sytuacji  gospodarczej.  Oznaczony  czas  przesunięcia 
płatności  raty  nie  może  wykraczać  poza  termin  obowiązywania  umowy. 
Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest 
oprocentowana na niezmiennych zasadach określonych w ofercie i umowie. Po 
każdorazowym  przesunięciu  terminu  spłaty  raty  kapitałowej  bank  dokona 
stosownego przeliczenia tabeli spłaty rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie 
do  treści  wniosku.  Z  tytułu  wyżej  wymienionych  czynności  opisanych  w 
niniejszym punkcie bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani 
prowizji. Powyższa sytuacja będzie dopuszczalna tylko po uprzednim wyrażeniu 
zgody  przez  bank  i  podpisaniu  aneksu  w  części  dotyczącej  zmiany 
harmonogramu spłaty kredytu.

2.2.4. w  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  których  nie  można  było 
przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu 
spłaty  kredytu  o  czas  oznaczony.  Powyższa  zmiana  wymaga  formy 
pisemnej i  może być  dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania 
określonego w umowie.  Z   tytułu  przedłużenia  terminu   spłaty   kredytu 
oprocentowanie kredytu będzie  naliczane na zasadach zaproponowanych w 
ofercie.  Z tytułu przesunięcia terminu spłaty wykonawca nie będzie pobierał 
żadnych  opłat  i  prowizji. Powyższa  sytuacja  będzie  dopuszczalna  tylko  po 
uprzednim  wyrażeniu  zgody  przez  bank  i  podpisaniu  aneksu  w  części 
dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu.

2.2.5. zamawiający zastrzega możliwość  spłaty  kapitału  przed upływem okresu 
kredytowania,  jak  również  możliwość  spłaty  kapitału  w  ratach  innych  niż 
wynikających  z  harmonogramu  spłat.  Zdarzenie  możliwe  jest  w  przypadku 
osiągnięcia przez zamawiającego dobrego wyniku finansowego potwierdzonego 
nadwyżką budżetową.  Wcześniejsza  spłata  kapitału  wymaga  złożenia  przez 
Zamawiającego  pisemnego  zawiadomienia  z  10  dniowym  wyprzedzeniem. 
Wykonawca  dokona  stosownego  przeliczenia  spłaty  rat  kapitałowych  i 
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odsetkowych,  stosownie  do  treści  wniosku  złożonego  przez 
Zamawiającego.  Za  powyższą  czynność  wykonawca  nie  będzie  pobierał 
żadnych dodatkowych opłat i prowizji. Powyższa sytuacja będzie dopuszczalna 
tylko po uprzednim wyrażeniu zgody przez bank i podpisaniu aneksu w części 
dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu.

2.2.6. bank nie będzie pobierał  w związku z realizacją niniejszego zamówienia 
jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji poza określonymi w treści oferty.

16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

1. Na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - środki 
ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,  jeżeli  ma lub 
miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

17. ZAŁĄCZNIKI
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Załącznik Nr 1 

Druk OFERTA

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax.........................................................................................................

E-mail …………………………………………………………………………………………….

OFERTA

„Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań”

 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia /UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU 
ZŁOTOWEGO W KWOCIE 1.693.000 zł / – słownie: milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy 

tysiące złotych / w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za 
cenę:

……………………………………………………………… zł

Słownie: …………………………………………………………………………………………

1. Cenę oferty stanowi suma kosztów oprocentowania kredytu, ustalonych w oparciu 
o WIBOR 3M na dzień 05-09-2016 r.  wynoszący   1,71 %   i  marżę dla banku 
wynoszącą ………….  %,  Koszt  oprocentowania  kredytu  wynosi:
……………………….. PLN; słownie złotych………………………………………………....

2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 
określenia ceny oferty i właściwego wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy,  że  podana  przez  nas  cena  oferty  zawiera  wszystkie  koszty 
konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia

4. Oświadczamy,  że  przedmiot zamówienia  wykonamy  w  terminie określonym 
w SIWZ.

5. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, istotne 
postanowienia  umowy  zostały  przez  nas  zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się 
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w  przypadku  wybrania  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na  wymienionych 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez  czas 
wskazany  w  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia,  tj.  30  dni  od  upływu 
terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że wszystkie stronice oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i 
cała oferta składa się z ............... stron.

8. Oświadczamy, że następujące usługi zrealizujemy przy udziale Podwykonawców:
a) ……………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………….
7. Oświadczamy, że wszystkie stronice oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i 

cała oferta składa się z ............... stron.
8. Załącznikami oferty są:

NAZWA ZAŁĄCZNIKA NUMER STRONY

.............................................         ................................................................................  
(miejscowość, data )        (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
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Załącznik nr 2

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

pn.   Udzielenie  kredytu  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu 

zaciągniętych  kredytów,  prowadzonego  przez  gminę  Trzcianka,  oświadczam, 

co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez 

zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. ,  dnia ………….……. r.                                                …………………………………………

(miejscowość)                                                                                                                             (podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

określonych  przez  zamawiającego  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia, 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów, w następującym zakresie: 

 …...............................................................................................................................,

 …...............................................................................................................................,

 …...............................................................................................................................,

 …...............................................................................................................................,

 …...............................................................................................................................,

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

…………….……. , dnia ………….……. r.                                                  …………………………………………

(miejscowość)                                                                                                                    (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i  zgodne z prawdą oraz zostały  przedstawione z pełną świadomością konsekwencji  wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. , dnia ………….……. r.                                                  …………………………………………

(miejscowość)                                                                                                                       (podpis)
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Załącznik nr 3

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo zamówień publicznych,

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA 
Z POSTĘPOWANIA

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

pn.  Udzielenie  kredytu  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  

zaciągniętych  kredytów, prowadzonego  przez  gminę  Trzcianka,  oświadczam, 

co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. , dnia ………….……. r.                                                 …………………………………………

(miejscowość)                                                                                                                           (podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w  

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością,  na  podstawie  art.  24  ust.  8  ustawy  Pzp  podjąłem  następujące  środki 

naprawcze:.............................................................................................................................

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

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

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

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

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

…………….……. , dnia …………………. r.                                               …………………………………………

miejscowość)                                                                                                                              (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  następujący/e  podmiot/y,  na  którego/ych  zasoby  powołuję  się  w 

niniejszym postępowaniu, tj.: 

 …...............................................................................................................................,

 …...............................................................................................................................,

 …...............................................................................................................................,

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

 …..............................................................................................................................., 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)                

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. , dnia …………………. r.                                                …………………………………………

(miejscowość)                                                                                                                           (podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

 …...............................................................................................................................,

 …...............................................................................................................................,

 …...............................................................................................................................,

 …...............................................................................................................................,

 …..............................................................................................................................., 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. , dnia …………………. r.                                               …………………………………………

(miejscowość)                                                                                                                          (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. , dnia …………………. r.                                            …………………………………………

(miejscowość)                                                                                                                            (podpis)
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Załącznik nr 4

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo zamówień publicznych,

 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

pn.  Udzielenie  kredytu  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  

zaciągniętych  kredytów, prowadzonego  przez  gminę  Trzcianka,  oświadczam, 

co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

□ nie należę do grupy kapitałowej.

□ należę do 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.), w której skład 
wchodzą następujące podmioty:

…………….……. , dnia ………….……. r.                                                 …………………………………………

(miejscowość)                                                                                                                           (podpis)
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Załącznik nr 5

HARMONOGRAM SPŁAT RAT KREDYTU

1. do 30.11.2017 r. 293.000,00 zł

2. do 31.10.2018 r. 300.000,00 zł

3. do 31.10.2019 r. 300.000,00 zł

4. do 31.10.2020 r. 300.000,00 zł

5. do 31.10.2021 r. 500.000,00 zł
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