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GMINA KAWĘCZYN
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA UDZIELENIE 

DŁUGOTERMINOWEGO 

INWESTYCYJNEGO KREDYTU 

BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 

200.000,00 PLN 

     



Rodzaj zamówienia: USŁUGA

Tryb zamówienia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY 
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ
200.000,00 EURO

Opracował: Ewa Frątczak 
(podinspektor ds. zamówień publicznych) 

Sprawdził/a: Dorota Bartosik
(Radca prawny)

Zatwierdził 
dn. 2012-09-14

Jan Nowak
(Wójt Gminy Kawęczyn)
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 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1 Gmina Kawęczyn reprezentowana przez Wójta Gminy zaprasza do składania ofert w 
postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości 
szacunkowej  poniżej  progów  ustalonych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  Prawa 
zamówień publicznych.

1.2 Przedmiotem postępowania  jest  udzielenie  zamówienia  na  świadczenie  na  rzecz 
Zamawiającego  usługi  dotyczącej  udzielenia  długoterminowego  inwestycyjnego 
kredytu bankowego w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 
zero groszy) wraz z odsetkami i innymi kosztami udzielenia tego kredytu, w zakresie 
określonym w punkcie 2 SIWZ.

1.3 Data publikacji ogłoszenia: 14.09.2012r.

1.4 Miejsce publikacji:

1.3.1. Biuletyn  Zamówień  Publicznych  udostępniony  na  stronach  Portalu 
internetowego Urzędu Zamówień Publicznych

1.3.2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kawęczynie

1.3.3. Strona internetowa pkt 1.8

1.5 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. 
zmianami) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz 
93 z późn. zmianami). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 39 ww. ustawy 
„Prawo zamówień publicznych”, tj. w trybie przetargu nieograniczonego.

1.6 W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  w każdym czasie 
przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, warunków udziału w 
postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.  W przypadku dokonania takiej 
modyfikacji, zostanie ona niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy 
pobrali od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca. Zmodyfikowana 
specyfikacja zostanie również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. 

1.7 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

1.7.1. ,,Zamawiający” – Gmina Kawęczyn reprezentowana przez Wójta Gminy

1.7.2. „Postępowanie”  –  postępowanie  prowadzone  przez  Zamawiającego  na 
podstawie niniejszej Specyfikacji.

1.7.3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

1.7.4. „Ustawa”  -  ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień 
publicznych (DZ. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655  z późn. zmianami). 

1.7.5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego 
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przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 niniejszego 
SIWZ.

1.7.6. ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży 
ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w 
sprawie wykonania Zamówienia.

1.7.7. ”Korespondencja”  –  wszelkiego  rodzaju  oświadczenia,  wnioski, 
zawiadomienia,  informacje  przekazywane  między  Zamawiającym  i 
Wykonawcą w sprawie niniejszego postępowania.

1.8 Dane Zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Gmina Kawęczyn
reprezentowana przez Wójta Gminy

Dokładny adres 
do korespondencji:

Urząd Gminy w Kawęczynie
Kawęczyn 48
62 – 704 Kawęczyn

Godziny urzędowania:

Strona internetowa

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

www.kaweczyn.pl, http://bip.kaweczyn.pl 
E-mail do korespondencji 
w sprawie zamówienia:

ugkaweczyn@kaweczyn.pl

Faks do korespondencji 
w sprawie Zamówienia:

0 63 288 59 40

Tel. w sprawie Zamówienia: 0 63 288 59 21
Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Malanowie, Oddział w Kawęczynie 

62-704 Kawęczyn
Nr rachunku bankowego: 52 8557 009 0400 0101 2004 0007
NIP: 6681875486
REGON: 000541345
Znak Postępowania: FZP.ZP.271.11.2012

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego 
należy posługiwać się tym znakiem.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  dotycząca  udzielenia  długoterminowego 
inwestycyjnego  kredytu  bankowego  na  sfinansowanie   inwestycji  pn.  „Budowa 
kompleksu  sportowego  w  ramach  programu  „Moje  Boisko-  ORLIK  2012””  na 
warunkach  określonych  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo 
zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 
niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Uruchamianie 
przedmiotowego kredytu ma nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego złożony 
do Wykonawcy z 3-dniowym wyprzedzeniem w jednej transzy w terminie do końca 
2012 r. 
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CPV – 66 11 3000-5

2.2 Kredyt spłacany będzie w systemie rat malejących (stała rata kapitałowa)
2.3 Kwota kredytu: 200.000,00 zł.
2.4 Maksymalna  wartość  odsetek,  prowizji  i  innych  kosztów  obliczona  na  dzień 

13.09.2012r. przy następujących założeniach:
- okres kredytowania 8 lat (32 rat)
- wskaźnik WIBOR 1M na dzień 13.09.2012r. równy 4,90% (wskaźnik stały w całym 

okresie kredytowania)
- marża banku równa 1,5% (marża stała w całym okresie kredytowania)
- prowizja równa 1,5%
- spłata metodą rat malejących (stałych rat kapitałowych)
wynosi: 252 800,00zł (odsetki) + 3000,00 zł (prowizja) = 252 800,00 zł

2.5 Okres kredytowania: 8 lat.
2.6 Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej  spłaty kredytu bez dodatkowych 

kosztów.
2.7 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 w projekcie umowy 

2.8 Spłata  odsetek  będzie  następowała  w  terminach  kwartalnych  określonych  w 
projekcie umowy.

2.9 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „In blanco”.
2.10Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia przez podwykonawców.
2.11Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.12Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.13Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
2.14Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.15Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Ostateczny termin wykonania zamówienia:

31 grudnia 2012 roku

3.2  Postawienie  kredytu  do  dyspozycji  Zamawiającego  nastąpi  w  wysokości  i 
terminie  określonym  przez  Zamawiającego  na  piśmie  z  3-dniowym 
wyprzedzeniem. 

3.3 Termin spłaty ostatniej raty kredytu:

30 września 2020 roku

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 to opóźnienia w spłacie  raty kredytu. 

4. OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
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4.1 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy:

4.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4.1.2 posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią 
pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia  potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

4.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
Zamówienia;

4.1.4 nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

4.1.5 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wyka-
zać, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wy-
maganiami ustawowymi. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podsta-
wie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w punk-
cie 5.1.2.

4.1.6 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wyka-
zać,  że  posiada  zezwolenie  Komisji  Nadzoru  Bankowego  na  prowadzenie 
działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo Bankowe (j.t. 
Dz.U. z 2002 roku Nr 72, poz 665 z późn. zm.) lub rozporządzenia Rady Mini-
strów ws. utworzenia banków państwowych. Ocena spełnienia tego warunku 
nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu, o któ-
rym mowa w punkcie 5.1.3.

4.1.7 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wyka-
zać, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpiecze-
nie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, od-
roczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. Ocena spełnienia tego warunku na-
stąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu, o którym 
mowa w punkcie 5.1.4.

4.1.8 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wyka-
zać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Pzp. Ocena spełnienia 
tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę do-
kumentu, o którym mowa w punkcie 5.1.5.

4.1.9 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wyka-
zać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego na podstawie w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp. Ocena spełnienia 
tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę do-
kumentu, o którym mowa w punkcie 5.1.6.
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4.1.10 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wyka-
zać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wy-
konanie zamówienia co potwierdzi najbardziej aktualne sprawozdanie finan-
sowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o bada-
nym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobo-
wiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów 
określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy 
niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krót-
szy – za ten okres. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie 
przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w punkcie 
5.1.7.

Ocena  spełniania  warunków  wymaganych  od  Wykonawcy  zostanie  dokonana 
wg formuły: spełnia – nie spełnia.

5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W 
POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4.

5.1 W  celu  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  Postępowaniu,  każdy  z 
Wykonawców  powinien  przedłożyć  wraz  z  ofertą  następujące  oświadczenia  i 
dokumenty:

5.1.1 Oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalno-
ści lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicz-
nym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobo-
wiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdol-
nych do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finanso-
wej zapewniającej wykonanie Zamówienia; nie podlega wykluczeniu z Postępowa-
nia, zgodnie z art. 24 Ustawy - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

5.1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wg wzoru stano-
wiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

5.1.3 Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posia-
dania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w za-
kresie  objętym zamówieniem publicznym,  zwanym dalej  ,,zamówieniem’’  –  wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

5.1.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz wła-
ściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego potwierdzających odpowiednio,  że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społecz-
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ne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decy-
zji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ,

5.1.5 Aktualnej informacji 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  -  wg wzoru stanowiącego załącznik  nr 8 do 
SIWZ,

5.1.6 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły-
wem terminu składania ofert - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ,

5.1.7 Najbardziej aktualne sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podle-
ga ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości 
również  z opinią  odpowiednio o badanym sprawozdaniu  albo jego części,  a w 
przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finan-
sowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności 
– za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – za ten okres, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ.

5.2 Dokumenty dodatkowe:

5.2.1. Wypełniony i  podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) 
wraz z harmonogramem spłaty kredytu z uwzględnieniem kosztów jego 
obsługi,

5.2.2. Informacje ogólne o Oferencie/partnerze konsorcjum (załącznik nr 2 do 
SIWZ)  oraz  informacja  o  partnerach  konsorcjum wraz  z  załączonym 
pełnomocnictwem  dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków 
konsorcjum  w  trakcie  postępowania  (stanowiący  załącznik  nr  2a  do 
SIWZ),

5.2.3. Uzupełniony wzór Umowy (stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ) oraz 
oświadczenie o gotowości zawarcia umowy (stanowiący załącznik nr 11 
do SIWZ).

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone w formie  oryginałów 
lub  kserokopii  potwierdzonych  za  zgodność  z  oryginałem przez  osobę  /  osoby 
uprawnioną/e do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

5.3 Zamawiający  wzywa  wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli 
wymaganych  przez  zamawiającego  oświadczeń  lub  dokumentów,  lub  którzy  nie 
złożyli  pełnomocnictw,  albo  którzy  złożyli  wymagane  przez  zamawiającego 
oświadczenia  i  dokumenty,  zawierające  błędy  lub  którzy  złożyli  wadliwe 
pełnomocnictwa,  do  ich  złożenia  w  wyznaczonym terminie,  chyba  że  mimo ich 
złożenia  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i 
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dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu  oraz  spełnienie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert.

6. INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄVCEGO  Z 
WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW, 
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAM

6.1 Korespondencja  przekazywana  jest  drogą  pisemną  bądź  faksem  niezwłocznie 
potwierdzonym pismem wysłanym listem poleconym.

6.2 Osoby  upoważnione  ze  strony  zamawiającego  do  kontaktowania  się  z 
wykonawcami:

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Ewa  Frątczak –  Podinspektor  na  stanowisku  ds.  pozyskiwania  funduszy  i 
zamówień  publicznych  oraz  promocji  gminy,  Urząd  Gminy  w  Kawęczynie, 
Kawęczyn 48, 62 – 704 Kawęczyn, tel. 0 63 288 59 34
Ewelina Buda – Podinspektor na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy i 

          zamówień publicznych oraz promocji gminy, Urząd Gminy w Kawęczynie,
          Kawęczyn 48, 62 – 704 Kawęczyn, tel. 0 63 288 59 34

7. WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani  ofertą przez okres 30 dni.  Bieg terminu związania  ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 10.1 
SIWZ.

9.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1 Wykonawcy zobowiązani  są  zapoznać  się  dokładnie  z  informacjami  zawartymi  w 
SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

9.2 Wykonawcy  ponoszą  wszelkie  koszty  własne  związane  z  przygotowaniem  i 
złożeniem  oferty,  niezależnie  od  wyniku  Postępowania.  Zamawiający  w  żadnym 
przypadku nie  odpowiada  za koszty  poniesione przez Wykonawców w związku z 
przygotowaniem  i  złożeniem  oferty.  Oferenci  zobowiązują  się  nie  wnosić 
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 
93 ust. 4 Ustawy.

9.3 Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  na  maszynie  do  pisania, 
komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być 
trwale spięte, ponumerowane oraz parafowane lub podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnioną  do  występowania  w  imieniu  Oferenta  (dalej  „Osoby  Uprawnione”). 
Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i 
parafowane przez Osoby Uprawnione.  Dodatkowo,  w przypadku oferty  składanej 
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przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby 
Uprawnionej  do  reprezentowania  członków  konsorcjum  w  trakcie  postępowania 
(pełnomocnictwo  powinno  także  obejmować  uprawnienie  do  zawarcia  umowy). 
Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem 
oferty.

W  przypadku  gdyby  oferta  zawierała  informacje  stanowiące  tajemnicę 
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 
konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, 
które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny 
być  umieszczone  w  osobnym  wewnętrznym  opakowaniu,  trwale  ze  sobą 
połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane podczas otwarcia ofert.

9.4 Na ofertę składają się następujące dokumenty:

9.4.1. Załącznik  nr  1  -  wypełniony  i  podpisany  formularz  ofertowy  wraz  z 
harmonogramem spłaty kredytu z uwzględnieniem kosztów jego obsługi,

9.4.2. Załącznik nr 2 - Informacje ogólne o Oferencie/partnerze konsorcjum, 

9.4.3. Załącznik nr 2a - informacja o partnerach konsorcjum,

9.4.4. Załącznik  nr  3  –  oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

9.4.5. Załącznik nr 4 – najbardziej aktualne sprawozdanie finansowe albo jego 
część, a jeżeli podlega ono  badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 
przepisami  o  rachunkowości  również  z  opinią  odpowiednio  o badanym 
sprawozdaniu  albo  jego  części,  a  w  przypadku  wykonawców 
niezobowiązanych  do  sporządzania  sprawozdania  finansowego,  innych 
dokumentów określających obroty  oraz zobowiązania  i  należności  – za 
okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – za ten okres,

9.4.6. Załącznik nr 5 - koncesje, zezwolenie lub licencje, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek  posiadania  koncesji,  zezwolenia  lub  licencji  na  podjęcie 
działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,

9.4.7. Załącznik  nr  6  -  aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne 
zaświadczenie   o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,

9.4.8. Załącznik  nr 7 -  aktualne zaświadczenie  właściwego naczelnika  urzędu 
skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzających 
odpowiednio,  że  wykonawca nie  zalega  z  opłacaniem podatków,  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 
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właściwego  organu  –  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem terminu składania ofert ,

9.4.9. Załącznik nr 8 – aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w 
zakresie określonym w art.  24 ust.  1 pkt  4-8 Ustawy, wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

9.4.10. Załącznik  nr 9 -  aktualna informacja  z Krajowego Rejestru Karnego w 
zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  9  Ustawy,  wystawiona  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

9.4.11. Załącznik nr 10 - Uzupełniony wzór Umowy,

9.4.12. Załącznik nr 11 -  oświadczenie o gotowości zawarcia umowy.

Wykonawcy  mający  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia 
wykonawczego  do  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w  sprawie  rodzajów 
dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
(rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. z dnia 24 
maja 2006 r. Nr 87 poz. 605 z późn. zmianami).

9.5 W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, 
czy  konsorcjum  spełnia  wymagania  określone  w  SIWZ,  uwzględni  uprawnienia, 
posiadaną  wiedzę  i  doświadczenie,  potencjał  techniczny,  personel  oraz  sytuację 
ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z 
ofertą członkowie konsorcjum powinni załączyć dokumenty wskazane w  punktach 
od  5.1.1  do  5.1.7  SIWZ, przygotowane  odrębnie  w  odniesieniu  do  każdego  z 
członków konsorcjum.  W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum zamawiający 
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców.

9.6 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
9.7 Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  Wykonawcy  powinny  zostać 

przekazane  w  taki  sposób,  by  Zamawiający  mógł  z  łatwością  określić  zakres 
informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako 
jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do 
dokumentacji  Postępowania  oraz  ich  ujawnienie  na  zasadach  określonych  w 
Ustawie. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy.

9.8 Ofertę  należy  umieścić  w  jednej  zapieczętowanej  lub  w  inny  trwały  sposób 
zabezpieczonej  kopercie  wewnętrznej  oraz  jednej  nieprzeźroczystej  kopercie 
zewnętrznej  oznaczonej  napisem:  „Oferta  na  udzielenie  długoterminowego 
inwestycyjnego kredytu bankowego’’ - nie otwierać przed dniem 24 lipca 2012 roku, 
do godz. 10:15”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, 
by  umożliwić  zwrot  nie  otwartej  oferty  w  przypadku  dostarczenia  jej 
Zamawiającemu po terminie.

9.9 Oferent  może  wprowadzić  zmiany  w  złożonej  ofercie  lub  ją  wycofać,  pod 
warunkiem,  że  uczyni  to  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert.  Zarówno 
zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

9.10Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się 
odpowiednio punkt 9.9 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić 
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zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

10.1Termin  składania  ofert  upływa  24  wrzwśnia  2012  roku,  o  godz.  10:00.  Oferty 
złożone  po  tym terminie  zostaną  zwrócone  bez  otwierania,  po  upływie  terminu 
przewidzianego na wniesienie przysługujących środków odwoławczych. Decydujące 
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i  godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.2Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: 

Urząd Gminy w Kawęczynie

Kawęczyn 48

62-704 Kawęczyn

Pok. Nr 1

10.3Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2012 roku, o godz. 10:15,   w 
siedzibie Zamawiającego, sala posiedzeń pok. Nr 16.

10.4Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione 
nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

11.OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY  ORAZ  KRYTERIÓW  JAKIMI 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 
WRAZ  Z PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ 
SPOSOBU OCENY OFERT.

11.1Opis sposobu obliczania ceny
11.1.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN 

cyfrowo  i  słownie,  z  wyodrębnieniem  należnego  podatku  VAT  -  jeżeli 
występuje

11.1.2. Na  cenę  (koszt  obsługi  kredytu)  składać  się  może  wyłącznie 
oprocentowanie kredytu oraz jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu. 
Dlatego też przy obliczaniu ceny należy zsumować wysokość prowizji za 
udzielenie kredytu i odsetki.

11.1.3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
11.1.4. Cena (koszt obsługi kredytu) może być tylko jedna.
11.1.5. Jeżeli na cenę (koszty obsługi kredytu) składać się będzie jednorazowa 

prowizja przygotowawcza (prowizja z tytułu udzielanego kredytu), to nie 
może być ona wyższa niż 1,5 % kwoty kredytu.

11.1.6. Obliczenia kwoty odsetek kredytu należy dokonać  w oparciu o wskaźnik 
WIBOR  1M  na  dzień  13  września   2012  roku    (4,90  %)  przy   
założeniu, że kredyt zostanie uruchomiony w pełnej wysokości w 
dniu   15 październik  2012 roku  
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11.1.7. Cenę  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  należy  przedstawić  w 
„Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

11.2Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie  na podstawie niżej  przedstawionych  kryteriów 
(nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

L.p. Nazwa kryterium Waga (%)

1. Cena (koszt kredytu brutto) 100

Oferta  wypełniająca  w  najwyższym  stopniu  wymagania  otrzyma  maksymalną 
liczbę punktów. 
Pozostałym ofertom,  wypełniającym wymagania  kryterialne  przypisana  zostanie 
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. 
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

11.3Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

                                                Pn [zł]
P =   __________    x  100  x CK x W

                                                   Pb [zł]
 

P   - ilość punktów jaką uzyskała oferta na podstawie kryterium „Cena (koszt 
kredytu brutto)”

Pn - Cena (koszt kredytu brutto) najkorzystniejszej oferty [zł]
Pb - Cena (koszt kredytu brutto) badanej oferty [zł]
CK- liczba członków komisji przetargowej
W- waga kryterium

11.4Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów  w  oparciu  o  ustalone  kryteria)  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą, 
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą 
ilość punktów.

12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY   W  SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

12.1Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż  5  dni  od  dnia  przekazania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty,  nie 
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
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12.2Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  zamawiający  może  wybrać  ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,  bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1., ustawy 
Pzp.

13.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO,  OGÓLNE  WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY,  JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA  OD WYKONAWCY,  ABY  ZAWARŁ  Z  NIM  UMOWĘ  W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

14.1. Z  Wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  uznana  przez  Zamawiającego 
za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

14.2. Wraz  z  SIWZ,  Wykonawca  otrzymał  od  Zamawiającego  wzór  umowy 
na  wykonanie  Zamówienia  (dalej  „Wzór  Umowy”).  Zamówienie  będzie 
zrealizowane w oparciu o założenia zawarte w tym wzorze. Wzór Umowy musi 
zostać  uzupełniony  przez  Wykonawcę  wyłącznie  zgodnie  ze  wskazaniami 
zawartymi w SIWZ oraz we Wzorze Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz 
dane zawarte w ofercie.  Tak uzupełniony Wzór  Umowy określany jest  dalej 
mianem „Uzupełnionego Wzoru  Umowy”.  Uzupełniony Wzór  Umowy zawarty 
jest w Załączniku nr 10 do SIWZ.

14.3. Do oferty  należy  załączyć:  wydruk Uzupełnionego Wzoru Umowy, podpisany 
na  każdej  stronie  przez  Osoby  Uprawnione  oraz  oświadczenie  o  gotowości 
zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy. 
Wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 11 do SIWZ.

15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innej osobie przysługują środki ochrony 
prawnej jeżeli mieli interes prawny w uzyskaniu danego zmówienia oraz ponieśli lub 
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy przez Zamawiającego.
Zagadnienie to reguluje dział VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.

16. ADRES  POCZTY  ELEKTRONICZNEJ  LUB  STRONY  INTERNETOWEJ 
ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE 
SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Porozumiewanie  się  pomiędzy  zamawiającym,  a  wykonawcą  oraz  przekazywanie 
oświadczeń  i  dokumentów  może  odbywać  się  tylko  drogą  pisemną  lub  faksem 
niezwłocznie potwierdzonym wysłanym listem poleconym.

17. INFORMACJE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
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Nie przewiduje się przeprowadzania aukcji elektronicznej.

18. WYSOKOŚĆ  ZWROTU  KOSZTÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU,  JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający przewiduje zwrot kosztów postępowania tylko w oparciu o art. 93 ust 4 
ustawy Pzp.

19. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 
załącznik nr 1 - wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z harmonogramem 
spłaty kredytu z uwzględnieniem kosztów jego obsługi,
załącznik nr 2 - Informacje ogólne o Oferencie/partnerze konsorcjum, 
załącznik nr 2a - informacja o partnerach konsorcjum,
załącznik  nr  3 –  oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia publicznego,
załącznik nr 4 – najbardziej aktualne sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli 
podlega ono  badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości 
również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku 
wykonawców  niezobowiązanych  do  sporządzania  sprawozdania  finansowego,  innych 
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania     i należności – za okres nie dłuższy 
niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten 
okres,
załącznik nr 5 -  koncesje, zezwolenie lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania  koncesji,  zezwolenia  lub  licencji  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w 
zakresie objętym zamówieniem publicznym,
załącznik nr 6 -  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
załącznik nr 7 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego  potwierdzających  odpowiednio,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem 
podatków, 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 ,
załącznik  nr  8  -  aktualna  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert,
załącznik  nr  9 -  aktualna  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,
załącznik nr 10 - Uzupełniony wzór Umowy,
załącznik nr 11 - oświadczenie o gotowości zawarcia umowy.
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	1.1Gmina Kawęczyn reprezentowana przez Wójta Gminy zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
	1.2Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi dotyczącej udzielenia długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy) wraz z odsetkami i innymi kosztami udzielenia tego kredytu, w zakresie określonym w punkcie 2 SIWZ.
	1.3Data publikacji ogłoszenia: 14.09.2012r.
	1.4Miejsce publikacji:
	1.3.1.Biuletyn Zamówień Publicznych udostępniony na stronach Portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych
	1.3.2.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kawęczynie
	1.3.3.Strona internetowa pkt 1.8
	1.5Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz 93 z późn. zmianami). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 39 ww. ustawy „Prawo zamówień publicznych”, tj. w trybie przetargu nieograniczonego.
	1.6W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. W przypadku dokonania takiej modyfikacji, zostanie ona niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy pobrali od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca. Zmodyfikowana specyfikacja zostanie również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. 
	1.7Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
	1.7.1.,,Zamawiający” – Gmina Kawęczyn reprezentowana przez Wójta Gminy
	1.7.2.„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
	1.7.3.„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
	1.7.4.„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655  z późn. zmianami). 
	1.7.5.„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 niniejszego SIWZ.
	1.7.6.”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
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	1.8Dane Zamawiającego:

	2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
	2.1Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca udzielenia długoterminowego inwestycyjnego kredytu bankowego na sfinansowanie  inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko- ORLIK 2012”” na warunkach określonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uruchamianie przedmiotowego kredytu ma nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego złożony do Wykonawcy z 3-dniowym wyprzedzeniem w jednej transzy w terminie do końca 2012 r. 
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	4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
	4.1Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
	4.1.1posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
	4.1.2posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
	4.1.3znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
	4.1.4nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

	Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
	4.1.5Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w punkcie 5.1.2.
	4.1.6Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo Bankowe (j.t. Dz.U. z 2002 roku Nr 72, poz 665 z późn. zm.) lub rozporządzenia Rady Ministrów ws. utworzenia banków państwowych. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w punkcie 5.1.3.
	4.1.7Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w punkcie 5.1.4.
	4.1.8Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Pzp. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w punkcie 5.1.5.
	4.1.9Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w punkcie 5.1.6.
	4.1.10Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia co potwierdzi najbardziej aktualne sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w punkcie 5.1.7.

	5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4.
	5.1W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
	5.1.1 Oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
	5.1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
	5.1.3 Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej ,,zamówieniem’’ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
	5.1.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, 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 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ,
	5.1.5 Aktualnej informacji 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 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ,
	5.1.6 Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ,
	5.1.7 Najbardziej aktualne sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

	5.2Dokumenty dodatkowe:
	5.2.1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z harmonogramem spłaty kredytu z uwzględnieniem kosztów jego obsługi,
	5.2.2.Informacje ogólne o Oferencie/partnerze konsorcjum (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz informacja o partnerach konsorcjum wraz z załączonym pełnomocnictwem  dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ),
	5.2.3.Uzupełniony wzór Umowy (stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ) oraz oświadczenie o gotowości zawarcia umowy (stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ).

	5.3Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu,  w którym upłynął termin składania ofert.

	6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄVCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAM
	6.1Korespondencja przekazywana jest drogą pisemną bądź faksem niezwłocznie potwierdzonym pismem wysłanym listem poleconym.
	6.2Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

	7. WADIUM
	8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
	Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 10.1 SIWZ.

	9.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
	9.4.1.Załącznik nr 1 - wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z harmonogramem spłaty kredytu z uwzględnieniem kosztów jego obsługi,
	9.4.2.Załącznik nr 2 - Informacje ogólne o Oferencie/partnerze konsorcjum, 
	9.4.3.Załącznik nr 2a - informacja o partnerach konsorcjum,
	9.4.4.Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
	9.4.5.Załącznik nr 4 – najbardziej aktualne sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono  badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,
	9.4.6.Załącznik nr 5 - koncesje, zezwolenie lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,
	9.4.7.Załącznik nr 6 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
	9.4.8.Załącznik nr 7 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 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 ,
	9.4.9.Załącznik nr 8 – aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
	9.4.10.Załącznik nr 9 - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
	9.4.11.Załącznik nr 10 - Uzupełniony wzór Umowy,
	9.4.12.Załącznik nr 11 -  oświadczenie o gotowości zawarcia umowy.

	10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 
	Urząd Gminy w Kawęczynie
	Kawęczyn 48
	62-704 Kawęczyn
	Pok. Nr 1
	12.1Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
	12.2Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1., ustawy Pzp.
	14.1.Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego                       za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
	14.2.Wraz z SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy                                  na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). Zamówienie będzie zrealizowane w oparciu o założenia zawarte w tym wzorze. Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz we Wzorze Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie. Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Wzoru Umowy”. Uzupełniony Wzór Umowy zawarty jest w Załączniku nr 10 do SIWZ.
	14.3.Do oferty należy załączyć: wydruk Uzupełnionego Wzoru Umowy, podpisany               na każdej stronie przez Osoby Uprawnione oraz oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy. Wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 11 do SIWZ.


