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Rozdział 1.     Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których 

                          zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

  
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust.8 ustawy. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia 
publicznego – art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),, dalej ustawa Pzp, 
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
− Biuletyn Zamówień Publicznych  Nr 334398 - 2015 z dnia 08.12.2015 r. 
− strona internetowa Zamawiającego – www.kaweczyn.pl 
− tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego 
usługi dotyczącej udzielenia długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego w 
wysokości 300.000,00 zł (słownie trzysta tysięcy złotych zero groszy) wraz z odsetkami i 
innymi kosztami udzielenia tego kredytu. Przedmiotowy kredyt będzie do dyspozycji 
Zamawiającego z chwilą zawarcia umowy. Uruchamianie przedmiotowego kredytu ma nastąpić 
na pisemny wniosek Zamawiającego złożony do Wykonawcy. Odsetki są naliczane i podlegają 
spłacie w okresach kwartalnych od faktycznego stanu zadłużenia z tytułu niniejszego kredytu, 
począwszy od dnia 31 marca 2016 r. Kredyt spłacany będzie w systemie rat stałych  Kwota 
kredytu: 300.000,00 zł. 

Maksymalna wartość odsetek, prowizji i innych kosztów obliczona na dzień 30.11.2015 r. przy 
następujących założeniach: 

- okres kredytowania 8 lat (32 raty) 
- wskaźnik WIBOR 1M na dzień 30.11.2015r  równy 1,67%  
- marża banku równa 1,50% (marża stała w całym okresie kredytowania) 
- prowizja równa 1,0% 
- spłata metodą rat stałych 

Okres kredytowania: 8 lat. 
Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. 
Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w ratach kwartalnych płatnych do 
ostatniego dnia roboczego ostatniego miesiąca danego kwartału kalendarzowego, w terminach i 
kwotach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 8) Spłata odsetek będzie następowała w 
terminach kwartalnych określonych we wzorze umowy, lecz nie wcześniej jak w dacie 
pierwszej raty kapitałowej określonej w harmonogramie spłaty wymienionym we wzorze 
umowy (załącznik nr 8). Dla ujednolicenia zasad naliczania odsetek przyjmuje się wysokość 
stawki WIBOR 1M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek. W 
przypadku braku notowań dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania 
odsetek do wyliczenia stopy oprocentowania stosuje się notowania dla dnia poprzedniego, w 
którym było notowanie danej stawki WIBOR 1M. Marża banku nie może przekroczyć 1 % kwoty 
kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „In blanco” kontrasygnata skarbnika zostanie 
umieszczona na deklaracji wekslowej i umowie. 

Kredyt w kwocie 300.000,00 zł stanowi źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu 
gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Kawęczyn zaplanowanych do realizacji 
w roku 2015. Zgodnie z wykazem wydatków majątkowych który stanowi załącznik nr 3 do 
uchwały budżetowej nr III/17/2015 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.12.2014 r. ze zmianami do 
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realizacji w roku 2015 przyjęto między innymi poniżej wyszczególnione inwestycje, które 
wymagają sfinansowania oprócz środków własnych kredytu bankowego: 

1.Rozbudowa Urzędu Gminy w Kawęczynie 
2.Przebudowa drogi gminnej w Kowalach Pańskich 
3.Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP Kowale Pańskie 

 
Kod  Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

 
Przedmiot główny : 
CPV – 66 11 3000-5 Usługi udzielania kredytu 

 
2. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
c) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
d) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
e) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
f) Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przez podwykonawców 
g) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

3. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji 
przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty finansowe- 
które stanowią załącznik  nr 9 do SIWZ : 

-  sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce i deficycie za rok 2013,2014 oraz I, II i III kwartał 2015 r. 
- sprawozdanie Rb – Z o zobowiązaniach za rok 2013, 2014  oraz I, II i III kwartał 2015 r. 
- sprawozdanie Rb – UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za 
rok 2013,2014. 
- opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
Kawęczyn - za rok 2013, 2014 oraz I półrocze 2015 r.  
 

4. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć: 
- aktualne zaświadczenia z ZUS i US 
- zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON 
- dokumenty wyboru Wójta i powołania Skarbnika 

 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia 

1. Wykorzystanie kredytu od chwili zawarcia umowy. 
2. Spłata kapitału do dnia 31 grudnia 2023 r. 
3. W przypadku gdy termin spłaty raty kredytu i odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy 

Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym 
następującym po wyznaczonej dacie spłaty i nie stanowi opóźnienia w spłacie raty kredytu. 

 

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
                                    dokonywania oceny spełniania tych warunków 

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:  
1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

- w celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać że posiada 
zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji 
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usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz.128), 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. 
 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

Zamawiający nie precyzuje warunku, uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie z art. 22 ust. 1. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 

Zamawiający nie precyzuje warunku, uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie z art. 22 ust. 1. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,  
Zamawiający nie precyzuje warunku, uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie z art. 22 ust. 1. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.  

a. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 
postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą 
oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”. 

b. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, 
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy.  

c. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 
26 ust. 2b ustawy 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 ofercie w tym celu pisemne (tj. w 
oryginale lub poświadczone notarialnie) zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

 

Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
                         warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 

 
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

 
a) 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 Pzp, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp. - z 

postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto 

likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu 
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upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy 

z Wykonawców oddzielnie.  

b) 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.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy 

z Wykonawców. 

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 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.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z 

Wykonawców. 

d)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
9 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
W przypadku wspólnego ubieganie się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien być złożony przez każdego 

z nich odrębnie. 
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. W przypadku wspólnego ubieganie się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców dokument musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winien być złożony przez każdego 

z nich odrębnie. 
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania  poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych 
osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem 

f) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa 

każdy z Wykonawców oddzielnie. 

 
oraz: 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w  art. 
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 
nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

oświadczenie może być złożone wspólnie; 
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  

ustawy Prawo zamówień publicznych. (Zał. nr 4 do SIWZ); 
- informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu 
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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, albo listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 5 do 
SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców, oświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno być 

złożone przez każdego z nich odrębnie; 

 
2. W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 
1) o których mowa w pkt 1 lit. a) – c)  SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że : 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie 
i zdrowotne albo 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.  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione 
nie wcześniej niż 6 mies. 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 wyżej, zastępuje się je 
zaświadczeniem, 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, który winien 
być wystawiony odpowiednio w wyżej wskazanych terminach.   
3. Inne dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Zał. nr 1 do SIWZ); 
b) pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa 
lub innych dokumentów; 

c) oświadczenie o gotowości zawarcia umowy, (Zał. nr 7 do SIWZ); 
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym 

konsorcjum, wspólnicy S.C.) oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których 
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty z wyjątkiem oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, które należy 
złożyć w oryginale. 

5. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
następuje przez złożenie podpisu lub parafki osoby uprawnionej, z adnotacja „za zgodność z 
oryginałem”. 

6. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, 
komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. Kolejność  złożonych 
dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w Rozdziale 5 SIWZ.  

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

8. Wszystkie kartki oferty i dołączonych do niej dokumentów powinny być kolejno 
ponumerowane. Za kompletność oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności. 

9. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 
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Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. z 19 lutego 2013 r.  poz. 231). 

 

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania; 
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodni z art. 23 ust. 2 ustawy);  

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów; 

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
Pełnomocnictwo może byc udzielone w szczególności:  

- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) 
- oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów pełnomocnictw ilu 
Wykonawców) 

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić 
wzystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich 
Pełnomocnika.  Treść pełnomocnictwa powinna wskazać rodzaj czynności, do których 
upowazniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisania oferty, potwierdzenia za zgodność z 
oryginałem kopii dokumentów, składania oswiadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, 
parafowania dokumentów, itp. Przy składaniu dokumentów i oswiadczeń, w których 
widnieje słowo “Wykonawca”, np. w miejscu “nazwa Wykonawcy” zaleca się podać pełne 
dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(tworzacych konsorcjum), a nie tylko pełnomocnika. 

5) przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do 
poswiadczenia za zgodnośc z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z 
ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.  

6) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza, podmiot zbiorowy przedłoży umowę utworzenia 
konsorcjum regulujacą współpracę tych Wykonawców przed zawarciem umowy w 
określonym terminie. 

 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także 
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami  

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane będą w formie:  
− pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 
− faksem (nr 63 28 85 940), e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl, balcerzak@kaweczyn.pl 
przy czym Zamawiający zaleca niezwłoczne potwierdzenie przez Wykonawcę formą pisemną, 
faksem, e-mailem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, 
a na żądanie Wykonawcy potwierdzi  fakt otrzymania informacji od niego. Zaleca się, aby 
korespondencji tą drogą nie przekazywać Zamawiającemu po jego godzinach pracy (7:30-
15:30) ani w dniach wolnych od pracy. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 
wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż pismo wysłane faksem, e-msailem na 
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podany przez niego numer faksu, e-maila – zostało doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.  

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą 
być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 

3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We 
wniosku należy podać:  
1) nazwę i adres Wykonawcy,  
2) nr telefonu i faksu, e-mail, 
3) znak postępowania – RG-FZP.271.7.2015 

4. SIWZ została opublikowana na stronie: www.kaweczyn.pl oraz można ją także odebrać w 
siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Kawęczyn pok. Nr 12 lub 6, w godzinach 9:00 – 14:00. 

5. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  
 Sprawy merytoryczne: Edyta Balcerzak   
 Sprawy proceduralne zamówienia publicznego : Ewelina Buda 
6. W przypadku konieczności uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentów złożonej oferty – 

Zamawiający uzna je za skutecznie uzupełnione (pod rygorem nieważności), jeżeli zostały 
złożone Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym i w formie określonej w pkt. 1 
niniejszego rozdziału, a w przypadku pełnomocnictw w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – pod rygorem nieważności.  

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, korespondencja 
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium 
 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 
 

Rozdział 9.  Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 
składania ofert włącznie. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 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.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego 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. 

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

 

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Do oferty należy dołączyć wypełnione i podpisane: 
a) formularz ofertowy zgodny z zał.  nr 1 do SIWZ  
b) oświadczenie o gotowości zawarcia umowy. 
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c) oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozdziale 5 oraz 6 (odnośnie 
pełnomocnictwa oraz podwykonawstwa  - jeżeli dotyczy). 

2. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerować i trwale spiąć, a strony zawierajace 
jakakolwiek treść, parafować lub podpisać przez osobę uprawniona do reprezentowania 
Wykonawcy. 

3. Ofertę nalezy złożyć na wzorach dokumentów załączonych do SIWZ. W przypadku gdy 
jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – wpisuje on “nie 
dotyczy”.  

4. Opakowanie i adresowanie oferty: 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym: 
 

 
Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
„ USŁUGA UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO W 

WYSOKOŚCI 300.000,00 PLN” 
 Adresat: 

Gmina Kawęczyn 
Kawęczyn 48 

62-704 Kawęczyn 
 

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: RG-FZP.271.7.2015 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
15.12 . 2015 r. godz. 10 : 15 

5. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze albo w centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, upoważnionego 
przez osoby wymienione w powyższych rejestrach. Pełnomocnictwo to musi zostać 
załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza. 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje 
osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów 
(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty lub działających łącznie reprezentantów 
wszystkich Wykonawców. 

6. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem 

informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę, 
2) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być 
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się 
umieścić takie dokumenty na końcu oferty w osobnej wewnętrznej kopercie, 

3) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie. 

7. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych 

w niniejszej SIWZ, 
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3) Oferta musi być sporządzona: 
a) w języku polskim,  
b) w formie pisemnej. 

8. Zaleca się, aby: 
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub 
posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 
i oznaczona kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi 
Załącznik Nr 1 do SIWZ). 

9. Zmiana / wycofanie oferty: 
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę, 
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 
10. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy. 
 

Rozdział 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 
punkt informacyjny, w terminie do dnia 15.12 . 2015 roku, godz. 10 . 00  

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  
pok.  16 dnia  15.12 . 2015 roku, godz.  10 .15  

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert 
Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Kawęczyn. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków 
gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.  

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 
byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 
do Zamawiającego. 

8. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie 
zwrócone Wykonawcom bez ich otwarcia. 

 

Rozdział 12.  Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1.Wykonawca poda cenę w PLN. 
 
2. Cena usługi winna zawierać kwotę: 

- odsetek od kredytu, opłaty, prowizje, marża, ewentualne koszty jego uruchomienia 
i inne podobne świadczenia. 
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Cenę usługi należy obliczyć jako sumę odsetek liczonych od kwoty kredytu, marży 
banku oraz opłat, prowizji i innych podobnych świadczeń. 

 
3. Do obliczenia kwoty odsetek kredytu należy przyjąć: 

            - oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym oparte o stawce WIBOR – 1 M -  dnia 
               30.11.2015 r. (WIBOR  1M –  1,67 ) powiększone o marżę banku, 
           - kredyt spłacany będzie w terminach i kwotach zgodnie z harmonogramem spłaty, 
              który stanowi załącznik nr 1 do formularza ofertowego. 
  

Kredyt  w pełnej wysokości uruchomiony zostanie do dnia  31.12.2015 r. 
           - karencja w spłacie kredytu do dnia 31.03.2016 roku. 

 
4. Należy podać marżę banku powiększającą stawkę WIBOR – 1M przyjętą do obliczenia odsetek. 

 

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe: 

 
cena – 98 %; 
czas uruchomienia transzy kredytu - 2% 
 

2. Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert przypisując mu odpowiednią wagę 
punktową.  

 

Lp.  Kryterium Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium 
 

1.  Cena oferty brutto w 
PLN (C) 

 

98 % 98 punktów 

2.  Czas uruchomienia 
transzy kredytu (Ck) 

2 % 2 punkty 

 
3. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:  
 
LP = C + Ck 
LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie  
C – liczba punktów przyznanych za kryterium (1) – „Cena”  
Ck – liczba punktów przyznanych za kryterium (2) – „Czasu uruchomienia transzy kredytu”  
 
4. W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 

ilość punktów wynikającą z działania:  
 
              Najniższa z zaproponowanych cen brutto 
C = -------------------------------------------------------- x 98 
                             Cena brutto oferty badanej  
 
5. Zasady oceny ofert wg kryterium „Czas uruchomienia transzy kredytu”.  
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Zamawiający w kryterium „Czas uruchomienia transzy kredytu” od dnia złożenia dyspozycji przez 
Zamawiającego przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów 1 pkt. = 1 %  (max 2), zgodnie z 
punktacją według poniższej zasady:  
 
Czas uruchomienia transzy kredytu do 1 dnia roboczego od dnia złożenia dyspozycji przez 
Zamawiającego – 2 pkt 
Czas uruchomienia transzy kredytu do 2 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji przez 
Zamawiającego – 1 pkt 
Czas uruchomienie transzy kredytu do 3 dni roboczych i powyżej 3 dni roboczych od dnia złożenia 
dyspozycji przez Zamawiającego – 0 pkt 
 
Podanie w ofercie okresu krótszego lub dłuższego na uruchomienie transzy kredytu od 
wymaganego spowoduje odrzuceniem oferty. 
 
 
6. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), którego 

(których) oferta otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu obu kryteriów.  
 
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert ma taką 

samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera (jeśli to możliwe) ofertę z 
najniższą ceną. 

 
 

Rozdział 14.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się     o    

udzielenie zamówienia. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną 
zawiadomieni o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy), siedziby  i adresu 
wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy 
(firmy), siedziby i adresu wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z podaniem uzasadnienia faktycznego i 
prawnego, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia z 
podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, 

d) terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o 
wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej http://bip.kaweczyn.pl  

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany 
przez zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

5. W przypadku uchylania się wykonawcy, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy, 
zamawiający bez przeprowadzania ponownej oceny ofert może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
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6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób 
określony w art. 94 ustawy Pzp na warunkach określonych w projekcie umowy. Projekt 
umowy jest integralną częścią niniejszej specyfikacji, określa warunki i zobowiazania 
Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia. 

7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty 
przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na 
warunkach określonych w złożonej ofercie.  

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- przedłożenia umowy konsorcjum – regulujacej współpracę Wykonawców składających 

wspólną ofertę, w przypadku, gdy oferta Wykonawców składających wspólna ofertę 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

9. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 
 

Rozdział 15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 

Rozdział 16.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr  8  do SIWZ.  
Uwaga – w Załączniku Nr 8 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunków  zmiany 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w 

ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

Rozdział 17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.   
 

Rozdział 18. Cena specyfikacji istotnych warunkow zamówienia 
 
Zamawiający nie pobiera opłaty za sporządzenie i przekazanie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 

Rozdział 19. Sprawy nie uregulowane niniejszym SIWZ 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 907  z późn. zm.). 
 

Rozdział 20. Podwykonawstwo 
 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy lub podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców, na których 
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zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust.2b w celu wykazania 
spełniania warunków  udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 

 
1.      Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2.       Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę  
3.    Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.  

4.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca 
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia na dzień składania ofert.  

 

Rozdział 21.  Załączniki do SIWZ 
 

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy+ zał. nr 1 harmonogram spłaty kredytu 

Załącznik Nr 2    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

    określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o nie 

podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik Nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 

                                        44  ustawy Pzp 

Załącznik Nr 5             Informacja o grupie kapitałowej 

Załącznik Nr 6            Wykaz części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcy 

Załącznik Nr 7            Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy 

Załącznik Nr 8           Projekt umowy

Załącznik Nr 9           Dokumenty finansowe Zamawiającego
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