Informacje ogólne

Wstęp
Postępowanie przetargowe będzie prowadzone zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego
przewidzianego w polskim prawie zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku , poz. 907 ze zmianami ).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada
zasadom określonym w prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej
specyfikacji.

1. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. poz. 907 ze zm.)
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 ),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692 ),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. 1735).
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wykazu
usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym ( Dz.U. z 2010 r. Nr 12, poz. 68),
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 193 ze
zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U.z 2003 r.,
Nr 153, poz. 1503 ze zmianami)
2.Wykonawca winien zapoznać się z kompletem dokumentów, składającym się na Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia.
Niniejszy dokument zawiera SIWZ, istotne warunki umowy, informację na temat warunków
formalnych dotyczących Wykonawców, informacje o procedurze składania i otwierania ofert oraz
kryteria wyboru ofert.

33

Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek
tel. (54) 230-53-00

fax. (54) 230-53-53

e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl
• Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl zakładka
„przetargi własne urzędu”
Rozdział II. Tryb udzielania zamówienia:
1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo
zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku , poz. 907 ze zmianami ) zwanej
dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks
Cywilny.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust 8 wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami
niniejszej SIWZ.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust 1 oraz art.
39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku ,poz. 907
ze zmianami )
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia ( art. 36, ust.1 pkt. 3):
III.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Udzielenie i obsługę długoterminowego
kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2015 rok w kwocie
1 000 000,00 PLN
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych ( CPV) :
66 11 30 00 5 – usługi udzielenia kredytu
III.2. Rodzaj zamówienia : usługi
III.3. Określenie

przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia: Udzielenie i

obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Włocławek na 2015 rok w kwocie 1 000 000,00 PLN
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Zamówienie dotyczy udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2015 rok w kwocie 1 000 000,00 PLN (
jeden milion złotych ) z terminem spłaty do 31 października 2029 roku .

Założenia:
1. kwota 1 000 000 zł
2. termin uruchomienia kredytu – 15.12.2015 r.,
3. okres kredytowania: 2015- 2029
4. rok = 365 dni
5. okres karencji – do 30.10.2023 r.
6. spłata raty kapitałowej: ostatni dzień roboczy października, począwszy od 2023 roku,
7. okres karencji w spłacie: do 30. 09.2023 r.
8. harmonogram spłat:
X/2023 –
X/2024 –
X/2025 –
X/2026 –
X/2027 –
X/2028 –
X/2029 –

100 000 zł
100 000 zł
100 000 zł
200 000 zł
200 000 zł
200 000 zł
100 000 zł

8. Odsetki naliczane za miesiące kalendarzowe, począwszy od dnia uruchomienia kredytu.
9. Oprocentowanie kredytu naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1 M + marża Wykonawcy.
Przedstawiona w ofercie marża nie może ulec zwiększeniu Marża Wykonawcy wiążąca w całym
okresie kredytowania
10. Stopa oprocentowania kredytu będzie ulegać zmianie w okresach miesięcznych pierwszego
dnia każdego miesiąca o wskaźnik uwzględniający stosunek stawki WIBOR 1 M, wyliczanej jako
średnia arytmetyczna z 30 ostatnich dni poprzedzających zmianę oprocentowania + marża
Wykonawcy, przy czym jako średnią arytmetyczną z 30 ostatnich dni należy rozumieć średnią
arytmetyczną ze wszystkich notowań miesiąca, która ma zastosowanie od 1 dnia roboczego
następnego miesiąca.
11. Spłata odsetek od pozostającej do spłaty kwoty kredytu regulowana będzie za miesiące
kalendarzowe do 10 dnia każdego miesiąca następującego po okresie obrachunkowym, na
podstawie pisemnych informacji przekazanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą
zapłaty odsetek.
W przypadku, gdy dzień zapłaty odsetek przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć jako
dzień zapłaty odsetek pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy.
Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć , iż rok stanowi 365 dni.
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12.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w SIWZ.
13. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę prowizji i opłat z tytułu
przygotowania i postawienia kredytu do dyspozycji.
14. Wykonawca będzie terminowo przekazywał środki pieniężne na rachunek Zamawiającego.
13. Uruchomienie kredytu:
- uruchomienie środków z kredytu nastąpi na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego
kierowanych do banku, najpóźniej 5 dnia od złożenia przez Zamawiającego dyspozycji o jego
uruchomieniu.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z części
wykorzystania kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat - przy czym o powyższej zmianie
wykonawca zostanie powiadomiony z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem za pomocą faksu,
potwierdzonym następnie pisemnie,
- Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat od niewykorzystanej części kredytu
- w przypadku niewykorzystania całej kwoty kredytu zostanie ustalony nowy harmonogram spłat
rat kredytu,
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez
ponoszenia dodatkowych opłat .
14. Zabezpieczeniem kredytu
Formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel „ in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Włocławek
podpisaniem umowy.

będzie dostępna przed

UWAGA!
Wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do sporządzenia oferty będą do wglądu w Urzędzie
Gminy we Włocławku ul. Królewiecka 7, u Pani Anety Kaczmarek – Skarbnika Gminy
Włocławek
Rozdział IV. Informacje uzupełniające dotyczące ofert wariantowych i częściowych oraz
informacje o możliwości zawarcia umowy ramowej, ustanowieniu dynamicznego systemu
zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
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4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej;
5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych między zamawiającym i wykonawcą;
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Informacje dotyczące zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6
ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających
Rozdział V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (art. 36, ust. 1, pkt 4 ):
1). Wymagany termin wykonania zamówienia :
Rozpoczęcie (uruchomienie kredytu ): 15.12.2015 roku lub w dniu podpisania umowy,
2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia
października 2029 roku

15 grudnia 2015 roku do dnia 31

3). W przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym niż termin określony w pkt 1
rozpoczęcie wykonania umowy nastąpi w 3 dniach po podpisaniu umowy.
Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków (art. 36 ust.1 pkt 5)
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniają warunki i wymagania
określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust 1
ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U . z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami).
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- warunek ten zostanie spełniony , jeśli Wykonawca przedstawi zezwolenie Komisji Nadzoru
Finansowego

o

posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności kredytowej określonej

w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. , poz. 128 )
jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania zezwolenia. W przypadku banku państwowego
wystarczy podanie rocznika , numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego
rozporządzenie o utworzeniu banku,
1.2. posiadają wiedzę i doświadczenia;
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Zamawiający

nie

ustala

szczegółowych

kryteriów

weryfikacji

predyspozycji

wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do realizacji
zamówienia w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zakresie
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
określone w art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
- złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.
44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji wykonawcy
ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia
w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym.
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
- złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.
44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji wykonawcy
ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia
w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zakresie dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym.
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
- złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.
44 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
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2.1. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
wymienionych w SIWZ.Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
2.2. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana zostanie za odrzuconą,
z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy Pzp .
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy
polega na zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b ustawy , Zamawiający w celu oceny,
czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje przeczysty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia dokumentów
dotyczących w szczególności :
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innych podmiotów,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w
pkt 5 .
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7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie
przepisów art. 24 ust 1 pkt 1 -11 oraz art. 24 ust 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 roku , poz. 907 ze zmianami).
Zgodnie z art. 24b.
1. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między
przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na
ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.
3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył
wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust.1 pkt 6)
A. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny został wskazany w ogłoszeniu
o zamówieniu Zamawiający żąda następujących dokumentów :
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.
22 ust 1 ustawy Pzp,
2. posiadania uprawnień do wykonywania działalności kredytowej określonej w ustawie prawo
bankowe wraz z zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności
bankowej – art. 36 Prawa bankowego ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 128 ) jeżeli ustawa
nakłada obowiązek posiadania zezwolenia. W przypadku banku państwowego wystarczy podanie
rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o
utworzeniu banku,
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 składa co
najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
B. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
1
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podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt D niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
C. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków , o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 4
ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy , wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa
w rozdz. VII pkt A ppkt 1 niniejszego rozdziału specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
dotyczącej tych podmiotów.
D. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych , Zamawiający żąda następujących dokumentów :
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – sporządzonym na druku stanowiącym
załącznik do SIWZ,
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Odpis musi zawierać aktualny wykaz osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających , które nie są
uwidocznione w dokumencie rejestrowym winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie
nowych osób w skład organu zarządzającego ( np. uchwała w sprawie powołania określonej
osoby).
3) Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej. – Informacja załącznik

E. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt D niniejszej specyfikacji składa
następujące dokumenty w zakresie pkt. D pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
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Dokumenty o których w zadaniu powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3). W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu,
składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
F. Oferta składana przez podmioty występujące wspólnie ( Konsorcjum) :
1). Zgodnie z art. 23 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia publicznego ( dot. konsorcjów, spółek cywilnych ). W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy
ustawy i zapisy SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia dokumentu w formie oryginału lub poświadczonej
przez notariusza kopii, z którego będzie wynikało pełnomocnictwo.
2). Dokumenty składane przez podmioty występujące wspólnie: VII pkt D ppkt 1,2,3, oraz pkt H
ppkt 2 ) dotyczące każdego podmiotu. Pozostałe dokumenty i oświadczenia są wspólne i może je
złożyć którykolwiek z Wykonawców.
3).W przypadku wybrania oferty wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia,
Zamawiający wymaga okazania mu umowy konsorcjum. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby
umowa konsorcjum:
- Jednoznacznie określała wspólne przedsięwzięcie gospodarcze obejmujące swoim zakresem
przedmiot zamówienia.
- Zawierała zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w
przypadku wyboru oferty.
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- Określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego,
uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i
współdziałania z zamawiającym.
- Stwierdzała, że partnerzy konsorcjum będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych
zobowiązań w ramach realizacji usługi,
- Określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji
zamówienia.
- Opatrzona podpisami .
G. Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał zamówienie bez udziału podwykonawców, z
wyjątkiem sytuacji wskazanej w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
H. Wykonawcy zobowiązani są również dołączyć do przedkładanej oferty następujące dokumenty
oraz dostosować ofertę do poniższych warunków:
1) Oferta powinna być sporządzono według wzoru formularza oferty.
2) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego winni
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
3) projekt umowy kredytowej .
Wszystkie dokumenty winny być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem można
dokonać w dwojaki sposób tj.:
1) na każdej stronie dokumentu lub
2) w przypadku dokumentów wielostronicowych, każdy dokument oddzielenie można
poświadczyć „za zgodność z oryginałem” na pierwszej stronie z podaniem ilości stron tego
dokumentu.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości . Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
Rozdział VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych ( art. 36
ust.1 pkt 7)
8.1.
SIWZ
udostępnia
się
na
stronach
internetowych
Gminy
Włocławek
( www.gmina.wloclawek.pl) od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
8.2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje mu SIWZ w terminie 5 dni.
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8.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż:
a) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert
-pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
8.4 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
8.5 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku , o którym
mowa w pkt 8.3
8.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację

istotnych warunków zamówienia , bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli

specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
8.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,

którym przekazano specyfikację istotnych

warunków zamówienia a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej , zamieszcza
ją także na tej stronie .
8.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na przeprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na
stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej
stronie.
8.9 Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
8.10. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji , wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
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Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie.
2. Dokumenty lub informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie,
jeżeli

ich

treść

dotarła

do

adresata

przed

upływem

wyznaczonego

terminu

i została niezwłocznie (tj. w ciągu 3 dni) potwierdzona na piśmie przez przekazującego również
przed upływem wyznaczonego terminu.
3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
4. Zamawiający zabrania powielania lub publikowania niniejszej SIWZ bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
Rozdział IX. Uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące
osoby:
- Magdalena Korpolak- Komorowska - kierownik referatu RBRiGK ( pok.nr 8 budynek A tel. 23053-37 w godz. 7.30- 15.30 )
- Aneta Kaczmarek - Skarbnik Gminy ( budynek B pok nr 3 tel. 54 230-53-42 w godz. 7.30- 15.30 )
Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium (art. 36 ust.1 pkt 8):
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

Rozdział XI. Termin związania ofertą (art. 36 ust.1 pkt 9)
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu
składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w art.
85 ust 2 , 3 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych
4. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania
ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (art. 182 ust. 6 ustawy).

Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania ofert art. 36 ust.1 pkt 10):
1. Wymogi formalne:
1) oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z
wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,

1
15

2) ofertę wykonania należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik do SIWZ,
3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
4) do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej
SIWZ,
5) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli wykonawca złoży więcej niż
jedną ofertę wówczas jego oferty zostaną odrzucone,
6) oferta ma być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności z zachowaniem
formy pisemnej,
7) wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być podpisane przez
osobę/y/ uprawnione do podpisania oferty. Upoważnienie do podpisania oferty musi być
załączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych przez
Wykonawcę,
8) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą
być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone w
osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie)
oznaczonej: „Nie udostępniać - Tajemnica przedsiębiorstwa”,
Uwaga: zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1
pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących
ceny, terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofercie ( art. 86 ust 4 ustawy Pzp )
9) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być
umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta.
Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty,
10) oferta powinna być trwale spięta bądź zszyta,
11) oferta winna być podpisana przez Wykonawcę – osobę/y upoważnioną do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym,
12) wszystkie dokumenty przedstawione przez Wykonawcę winny być dołączone w formie
określonej w punkcie VII SIWZ.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.
14) Dołączane do oferty pełnomocnictwa oraz inne dokumenty nie wymienione w
obowiązującym rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
1
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zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane należy
składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
15) Na ofertę składają się:
a)

formularz oferty,

b)

oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp,

c)

dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności
kredytowej określonej w ustawie prawo bankowe wraz z zezwoleniem Komisji
Nadzoru Finansowego

o

posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności

kredytowej określonej w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe ( tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r. , poz. 128) jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania
zezwolenia. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznik , numeru
i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu
banku,
d)

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – oświadczenie z art. 24 ust 1 i 2 ,

e)

aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,,

f)

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5, ustawy Pzp albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. –
Informacja załącznik,

g)

projekt umowy kredytowej.

16) oferta powinna być sporządzono według wzoru formularza oferty,
17) wykonawcy którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego winni
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Opakowanie oferty:
Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, która będzie
posiadać następujące oznaczenie:
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Nazwa i adres Wykonawcy ( ewentualnie pieczęć)
Zamówienie Publiczne
Znak sprawy : RBRiGK 271.1.16.2015

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2015 rok w kwocie 1 000 000,00 PLN
„Nie otwierać przed dniem 2015.09.04 roku godz. 09 .15”

3. Zmiana i wycofanie oferty.
1) Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty przed
upływem terminu do składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ,
2) Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą
przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową Wykonawcy i dodatkowo określeniami
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”
3) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 36 ust.1 pkt 11):
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7,
87-800 Włocławek , sekretariat – pokój nr 5 (piętro).
2. Ofertę należy złożyć do dnia 2015.09.04 roku godz. 09.00 .
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie odwołania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert w trybie
wynikającym z art. 38 ust 6 ustawy Pzp.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka
7, 87-800 Włocławek – sala konferencyjna w dniu 2015.09.04 o godz. 09.15.
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6. W przypadku określonym w pkt 5 wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego oraz
Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu
zmienionego.
7. Otwarcie ofert : Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do
Zamawiającego.
7.1.Częśc jawna
Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w obecności osób, które zechcą wziąć udział w
otwarciu ofert, gdzie podane zostaną podstawowe informacje :
a) o trybie powołania i składzie komisji
b) o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
c) o złożonych ofertach:
- liczba ofert
- nazwa Wykonawcy(firmy)
- adres(siedziba)
- cena oferty
- termin wykonania zamówienia
Informacje, o których mowa w pkt 7.1 lit.b i c przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
7.2.Część niejawna
W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje badania i oceny ofert.

Rozdział XIV. Opis sposobu obliczenia ceny (art. 36 ust.1 pkt 12)
1. Oferta zawierająca najniższe koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z udzieleniem
kredytu oraz najkrótszy czas uruchomienia transzy kredytu

uważany będzie

za ofertę

najkorzystniejszą .
2.Zamawiający obliczy całkowity koszt oferowanego kredytu w następujący sposób:
1) odsetki od kwoty kredytu – (stawka WIBOR 1M w wysokości 1,66 p.p. na dzień 18.08.2015 +
marża Wykonawcy ustalona na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych .
Mkk=KK*(WIBOR 1M + MW) : 12 m-cy
Gdzie:
Mkk- miesięczny koszt kredytu
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KK- kwota kapitału pozostała do spłaty
MW- marża Wykonawcy określona w formularzu ofertowym na dzień opublikowania ogłoszenia
Suma wszystkich comiesięcznych spłat odsetek kredytu i marża Wykonawcy będą traktowane jako
koszt kredytu.
Suma wszystkich miesięcznych spłat odsetek kredytu będzie traktowane jako koszt kredytu – załącznik
3 Zamawiający przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował proponowaną
przez bank marżą od wysokości udzielonego kredytu oraz czasem uruchomienia transzy kredytu od
dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego. Proponowaną przez bank marżę od wysokości
udzielonego kredytu Wykonawca winien obliczyć na podstawie kalkulacji własnej i przedstawić na
załączonym formularzu ofertowym.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania rozliczeń między Zamawiającym, a
Wykonawcą w walutach obcych
Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny
Cena najtańszej oferty/cena danej oferty
W kryterium „cena- całkowity koszt kredytu ” zostanie zastosowany wzór:
cena minimalna
Ocena punktowa =

cena badana

x 98 punktów

Cena kredytu (całkowity koszt kredytu) dla dokonania oceny oferty stanowi sumę (stawka WIBOR
1M

w wysokości 1,66 p.p. + marża Wykonawcy ustalona na dzień zamieszczenia

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych .
Wyliczenie winno być dołączone do oferty.
Kryterium czas uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego /Kt/
-2 pkt znaczenie procentowe kryterium 2%
W tym:
- Czas uruchomienia transzy kredytu do 1 dni roboczych 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 uruchomienia transzy kredytu do 3-5 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji przez
zamawiającego – 0 pkt,
Rozdział XV. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty (art.
36 ust.1 pkt 13)
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1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi
kryteriami:
a) Cena kredytu – całkowity koszt kredytu /Kc/ -98 pkt – znaczenie procentowe kryterium 98%
b) czas uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego /Kt/ -2 pkt
znaczenie procentowe kryterium 2%
2. Zasady przyznawania punktów dla poszczególnych kryteriów:
a) Cena kredytu /Kc/ - maksymalnie 98 pkt
Kryterium ceny dotyczy ceny brutto (całkowity koszt kredytu) określonej w formularzu ofertowym,
wyrażonej w złotych polskich.
Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób:
- oferta, która zawiera najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego
kryterium (98 pkt)
-ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty, zostanie ustalona według wzoru:
Cn
Kc =
x 98 pkt
Cb
gdzie
Kc-ilość punktów przyznanych wykonawcy,
Cn- najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cb- cena zaoferowana w badanej ofercie,
b) czas uruchomienia transzy od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego /Kt/- kryterium
przypisuje się wagę nie więcej niż 2 pkt
Kryterium czas uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego,
dotyczy określonego w formularzu oferty maksymalnego terminu uruchomienia transzy kredytu od
dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.
Sposób oceny ofert w pkt b
Ilość punktów w kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
Czas uruchomienia transzy kredytu do 1 dni roboczych 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 uruchomienia transzy kredytu do 3-5 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji przez
zamawiającego – 0 pkt,
Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób:
liczba dni oferty najmniejszej
Kt =
x 2pkt
liczba dni oferty badanej
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ofert, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów/W/
obliczona według wzoru
W= Kc+ Kt
Gdzie
W- łączna liczba punktów jaką otrzymał wykonawca,
Kc - liczba punktów jaką wykonawca otrzymał w kryterium „cena” ,
Kt - liczba punktów jaką wykonawca otrzymał w kryterium czas uruchomienia transzy kredytu ,
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
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5. Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
6. Do oceny ofert będzie przyjmowana cena brutto.
7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert
8. Zamawiający poprawia w ofercie
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
O dokonanych poprawkach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
9. Zamawiający odrzuca ofertę, która:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział XVI. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust.1 pkt 14) :
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli ofertę, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę), siedzibę i
adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
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2. Informacja o której mowa w ust. 1 pkt. 1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego określonej w niniejszej SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Włocławek .
3. Wykonawca,

którego

oferta

została

wybrana,

zostanie

poinformowany

odrębnym

zawiadomieniem o miejscu i terminie zawarcia umowy
4. Termin i miejsce podpisania umowy:
4.1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na
warunkach określonych w projekcie umowy kredytowej przedstawionej przez
Wykonawcę , którego oferta została wybrana.
4.2.Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w ustawie Prawo zamówień
publicznych .
Rozdział XVII . Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( art. 36
ust.1 pkt 15)
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
Rozdział XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust.1 pkt 16)
1.Umowa zostanie zawarta według standardów i regulaminów obowiązujących u Wykonawcy
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
3. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy .
5..Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzył wykonanie
zamówienia
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w przypadku:
6.1. zmian w stosunku do treści oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy a w szczególności:
1) zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
2) sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wskazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji
usługi , pod warunkiem ,że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym
niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne,
3) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy ,
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4) złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o rezygnacji z części wykorzystania kredytu bez
ponoszenia dodatkowych opłat , w przypadku poprawy sytuacji finansowej Zamawiającego .
W przypadku określonym w pkt. 4 Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat od
niewykorzystanej części kredytu,
6.2. wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji,
w przypadku:
1) poprawy sytuacji finansowej Zamawiającego, zmianie mogą ulec ilości, terminy oraz wysokość
transz w zależności od sytuacji finansowej Zamawiającego,
2) zmiany okresu i wysokości spłat rat kapitałowych, w przypadku zmiany sytuacji ekonomicznej
mającej wpływ na możliwość obsługi zadłużenia przez Zamawiającego.
6.3.w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego.
Rozdział XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej (art. 36 ust.1 pkt 17)
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania czynności, do których jest zobowiązany, Wykonawcom przysługują środki
odwoławcze przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Rozdział XX . Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.
Rozdział XXI. Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.
Rozdział XXII. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Rozdział XXIII .Zamawiający nie będzie zwracał wykonawcom kosztów poniesionych za
udział w postępowaniu.

Rozdział XXIV. Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny oraz prawo bankowe

2.

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu
(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
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rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez
uczestników postępowania.
3.

Udostępnienie dokumentów zainteresowanym, odbywać się będzie wg poniższych zasad:
a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
c) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty,
d) zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,25 zł,
e) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie
godzin jego urzędowania.

Sporządziła
Magdalena Korpolak- Komorowska
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Znak zamówienia – RBR i GK 271.1.16.2015
.........................................................
.........................................................
( nazwa Wykonawcy)·

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie długoterminowego
kredytu bankowego
1.Oferujemy wykonanie zamówienia p.n. ……………………………….............................................
…………………………………………………………………………………………………………
(zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia) w następujący sposób:
1.1. Kwota kredytu
…………… zł
1.2. Okres kredytowania
2015-2029
1.3. Spłata kapitału (rocznie) i odsetek (miesięcznie) zgodnie z terminami ustalonymi w
specyfikacji.
1.4. Stopa bazowa ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 1M opublikowaną na dzień
18.08.2015 r. tj. 1,66 p.p.
1.5. Marża kredytowa banku ………. %.
1.6. Oprocentowanie kredytu w skali roku ………. %.
1.7. Cena kredytu (koszt kredytu) …………. ……………zł
Słownie: ……………
w tym:
- odsetki
……………. Zł
zgodnie z wyliczeniem ujętym w załączniku do oferty – harmonogram spłat rat i odsetek
1.8 Czas uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego
wynosi …… dni
2. Przyjmujemy jako zabezpieczeniem kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj.
do dnia …………..
5. Wyrażamy zgodę na spłatę przez zamawiającego kredytu wraz z odsetkami maksymalnie do dnia
do 31 października 2029 roku.
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki spłaty i zabezpieczenia kredytu oraz inne warunki
określone w SIWZ
5.W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego za wyżej wymienioną cenę na warunkach określonych
w regulaminie .
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6.Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.
7.Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe( za składanie nieprawdziwych
informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK.)
8. Oferta wspólna ( jeśli dotyczy)
Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę:
Nazwisko i imię…………………………………………………………………………………
Stanowisko……………………………………………………………………………………
Telefon……………………………………Fax………………………………………………
Zakres umocowania…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
9. Oferta nasza zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
Tytuł załącznika

str. oferty

1) ………………………………………………………………..
2) ..................................................................................................
3) ..................................................................................................
4) ..................................................................................................
5) ..................................................................................................
6) ..................................................................................................
7) ..................................................................................................
8) ..................................................................................................
9) ..................................................................................................
10) ..................................................................................................
11) ..................................................................................................
12) ………………………………………………………………..
13) ………………………………………………………………..
14) ………………………………………………………………..
15) ………………………………………………………………..
16) ………………………………………………………………..
17) ………………………………………………………………..
18) …………………………………………………… i dalej
Data .....................................
....................................................................
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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pieczęć firmowa
Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................
Adres Wykonawcy .............................................................................................................................
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
Oświadczam / oświadczamy*, że podlegamy / nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013,poz. 907ze zm. ), który stanowi
iż:
1. „Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek
zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały
stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;
2. wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z
powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości
umowy;
3. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego,
4. wykonawców którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
5. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
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przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,;
6. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,;
7. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, , przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przeciwko środowisku ,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,;
8. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową ,
przestępstwo przeciwko środowisku , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,;
9. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przeciwko
środowisku , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
11. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku;
12. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,
z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a
ust. 1, ustawy Prawa zamówień publicznych lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty
osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
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2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu
związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
5) należąc 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.), złożyli odrębne oferty
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający
przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający
nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął
konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i
poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody
powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich
naprawienia.
Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
..............................................
Data
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik do SIWZ

Oświadczenie
o spełnianiu warunków, wymienionych w treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................,
Adres Wykonawcy ........................................................................................................,
Numer telefonu .............................................................................................................,
Numer teleksu/fax ........................................................................................................ .
Niniejszym, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst
jednolity Dz.U. z 2013, poz.907ze zmianami ) oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki
udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Podpisano

...................................................................
( upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)
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Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2015 rok w kwocie 1 000 000,00 PLN

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 t.j.)

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy 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.)
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1
2
3
…..

................................
Pieczęć Wykonawcy

...........................
Data

Podpisy osób uprawnionych do składania

...................................................................
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
.
...............................
..........................
Pieczęć Wykonawcy Data

Podpisy osób uprawnionych do składania
 - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

...................................................................
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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