Informacje ogólne
Wstęp
Postępowanie przetargowe będzie prowadzone zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego
przewidzianego w polskim prawie zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwaną w treści
SIWZ ustawą Pzd.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada
zasadom określonym w prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254),
- - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2016 r. poz. 380)
- 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 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, istotne warunki
umowy, informację na temat warunków formalnych dotyczących Wykonawców, informacje o
procedurze składania i otwierania ofert oraz kryteria wyboru ofert.
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 : przetargi@g.wloclawek.pl
SIWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl w dniu
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.
Rozdział II. Tryb udzielania zamówienia
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo
zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą,
przepisy ustawy- Kodeks Cywilny.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Pzp.
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia ( art. 36, ust.1 pkt. 3):
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego
kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2016 rok
w kwocie 1 000 000,00 PLN.
2. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych ( CPV) :
66 11 30 00 5 – usługi udzielenia kredytu
3. Rodzaj zamówienia : usługi
4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Zamówienie dotyczy udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2016 rok w kwocie 1 000 000,00 PLN
(jeden milion złotych) z terminem spłaty do 31 października 2036 roku
Założenia:
1. kwota 1 000 000 zł
2. termin uruchomienia kredytu – 15.12.2016 r.,
3. okres kredytowania: 2016-2036,
4. przyjęty do naliczenia odsetek WIBOR 1M na dzień 29.07.2016 r. (1,65 p.p.) + stała marża
banku,
5. prowizja od udzielenia kredytu – 0 zł
6. rok = 365 dni,
7. okres karencji – do 30.10.2024 r.
8. spłata raty kapitałowej: ostatni dzień roboczy października, począwszy od 2024 roku,
zakończenie spłaty X 2036 r.
9. okres karencji w spłacie: do 30.10.2024 r.
10. harmonogram spłat:
X/2024 – 10 000 zł
X/2025 – 10 000 zł
X/2026 – 10 000 zł
X/2027 – 10 000 zł
X/2028 – 50 000 zł
X/2029 – 10 000 zł

X/2030 –
X/2031 –
X/2032 X/2033 X/2034 X/2035X/2036 -

100 000 zł
100 000 zł
150 000 zł
150 000 zł
100 000 zł
250 000 zł
50 000 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 jest 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.
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.
15.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 – czas uruchomienia kredytu stanowi kryterium oceny oferty.
- 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, emaile, 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.
16. Zabezpieczeniem kredytu

Formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel „ in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Włocławek będzie dostępna przed
podpisaniem umowy.
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
17. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy:
- osoba prowadząca obsługę Zamawiającego jako kredytobiorcę,
- osoba wskazana do kontaktów z Zamawiającym w czasie realizacji zamówienia.
Rozdział IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (art. 36, ust. 1, pkt 4 ):
1. Wymagany termin wykonania zamówienia :
Rozpoczęcie (uruchomienie kredytu ): 15 grudnia 2016 roku lub w dniu podpisania umowy,
2.Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 15 grudnia 2016 roku do dnia 31
października 2036 roku.
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 V. Warunki udziału w postępowaniu (art. 36 ust.1 pkt 5)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzd
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
„12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn.
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.
176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) 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. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
posiada 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 ze zmianami ) jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania
zezwolenia. W przypadku banku państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji
właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku,
Zamawiający będzie je oceniał:
- posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do

-

wykonywania działalności kredytowej - spełnia
brak zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do wykonywania
działalności kredytowej - nie spełnia

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
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. 1b pkt 2 ustawy Pzp (w zakresie sytuacji ekonomicznej
lub finansowej)
2.3. posiadają zdolności techniczne i zawodowe;
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. 1b pkt 3 ustawy Pzp (w zakresie zdolności technicznej i
zawodowej).
3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i
jednoznacznie wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać 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.
4.1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą
udokumentować, że:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
b) łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust 1b ustawy spełniają warunki udziału w
postępowaniu.
4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.
4.3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą
występującym jako pełnomocnik.
4.4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim
przypadku, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym, części

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców.
4.4.1 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.4.2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w
trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
4.4.3. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4.4.4. Zapisy pkt. 4.4.2 i pkt 4.4.3 mają zastosowanie się wobec dalszych podwykonawców.
4. 4.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Rozdział VI. Podstawy do wykluczenia wykonawcy:
1. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1.1. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp , gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1
pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp , jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia;
1.2. w przypadkach, o których mowa:
a) art. 24 w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp ,
b) w art.24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że
w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
1.3. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3
lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
1.4. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5. w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp , jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz
nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art.
24 ust. 8 ustawy Pzp.
4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Rozdział VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 36 ust.1 pkt 6)
1.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w celu wstępnego
potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu-składanych wraz z ofertą ::
1.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art.
25a ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ;
1.2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust.
1 ustawy pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ;
1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach, których mowa w pkt. 1 i 2 (zał. nr 2 i zał. nr 3 do SIWZ).
1.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2 (zał. nr 3
do SIWZ).
1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o
których mowa w pkt 1, ppkt 1.1. i 1.2. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
1.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.

składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp (brak
podstaw wykluczenia):
2.1. Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia i
dokumenty:

2.1.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2.2. Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów określonych w art. 22a ustawy, żąda przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.
składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, w zakresie spełniania warunków udziału
w postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia i dokumenty
- 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,
Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.:
Przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2 i 3 p.z.p,, zamawiający
będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje
i doświadczenie oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz
brak podstaw wykluczenia.
3.

4.

składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp: nie
dotyczy.

5.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt. 2.1. SIWZ
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), innych niż oświadczenia,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania;
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania;
Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1;
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Rozdział IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w
art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami.
1.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:
1)
SIWZ udostępnia się na stronach internetowych Gminy Włocławek
(www.gmina.wloclawek.pl) od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert,
2)
informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych,
3)
informacje o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp „5.Niezwłocznie po otwarciu
ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.”,
4) treść zapytań dotyczących SIWZ wraz z wyjaśnieniami zamawiającego; „Wykonawca
może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5) wszelkie zmiany dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
6) informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy pzp po wyborze oferty,
7) Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcą pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
8) oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w
formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
9) w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz.
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844
oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) na adres przetargi@g.wloclawek.pl Oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane środków komunikacji elektronicznej
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer
zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.
10) korespondencję pisemną należy kierować na adres: Urząd Gminy Włocławek ul.
Królewiecka 7 87 -800 Włocławek.
11) korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 54 230 53 53.
12) Wykonawca zobowiązany jest podać w „FORMULARZU OFERTY” numer faksu i adres
e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję w formie
faksowej lub drogą elektroniczną. W przypadku zaniechania tego obowiązku,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał
Zamawiającemu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną numer faksu lub adres e-mail.
W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego numeru lub adresu e-mail, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie podać w formie jak wyżej, zastępczy numer faksu lub
adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować korespondencję.
13) W przypadku korespondencji kierowanej drogą faksową lub elektroniczną każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
3. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby: Zofia Baranowska
tel. 54 230 53 52 (w sprawach proceduralnych ) w sprawach merytorycznych –Aneta
Kaczmarek tel. 54 230 53 42. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty
elektronicznej, z wyjątkiem czynności składania ofert (forma pisemna) oraz zawiadomień o
uzupełnieniu dokumentów, zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminu
zawarciu umowy, które to informacje powinny być przekazane
pisemnie. Adres poczty
elektronicznej - przetargi@g.wloclawek.pl .

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział X. Termin związania ofertą
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.
W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w art.
85 ust 2 , 3 i 4 ustawy Pzd.
1. 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 XI. Opis przygotowania oferty
Ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem nieważności z zachowaniem formy
pisemnej.
2. Oferta powinna być sporządzono według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ. Treść oferty powinna odpowiadać treści SIWZ.
3.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) formularz oferty - zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust.
1 ustawy pzp - zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ;
3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy pzp - zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ;
4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy);
5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Zamawiający w sytuacji gdy
wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22a
ustawy, żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
powyżej.
6) 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 ze zmianami ) jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania
zezwolenia. W przypadku banku państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji
właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku,
7) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
8) projekt umowy kredytowej.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. 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,
7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu nieuczciwej
1.

8.

9.
10.
11.

12.

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”,
Oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz
być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również
wszystkich załączników do oferty). Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być
dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
Zamawiający wymaga załączenia dokumentu w formie oryginału lub poświadczonej przez
notariusza kopii, z którego będzie wynikało pełnomocnictwo. Jeżeli do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas
wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty,
a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez
osobę (osoby) podpisujące ofertę,
Oferta powinna być trwale spięta bądź zszyta,
Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę – osobę/y upoważnioną do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym,
Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z
innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Zamawiający wymaga załączenia
dokumentu w formie oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii, z którego będzie
wynikało pełnomocnictwo. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny
być podpisane przez zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a także wszelkie miejsca,
w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby)
podpisujące ofertę.
Opakowanie oferty:

12.1. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być umieszczona w zapieczętowanej kopercie
opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisami:
Zamówienie Publiczne
Znak sprawy : RBRiGK 271.1.23.2016
Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Włocławek na 2016 rok w kwocie 1 000 000,00 PLN
Nie otwierać przed dniem 12 października 2016 r. godz. 9:00

W przypadku braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji
otwarcia ofert.
12.2. Zmiana i wycofanie oferty.
12.2.1.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,

12.2.2. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą
przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową Wykonawcy i dodatkowo określeniami
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12.2.3. Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.
Rozdział XII. 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 , Bud. A , sekretariat – pokój nr 5 (piętro).
2. Ofertę należy złożyć do dnia 12 października 2016 roku do godz. 9:00.
3. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka
7, 87-800 Włocławek – sala konferencyjna w dniu 12 października 2016 roku o godz.
9:15
5. Otwarcie ofert : Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich wpływu do
Zamawiającego.
5.1. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w obecności osób, które zechcą wziąć udział w
otwarciu ofert, gdzie podane zostaną podstawowe informacje :
1) o trybie powołania i składzie komisji,
2) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) podczas otwarcia ofert podaję się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
.
5.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
WWW.gmina.wloclawek.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
5.3.Część dotyczącej badania ofert komisja przetargowa najpierw dokona badania ofert i oceni
która z ofert jest ofertą najkorzystniejszą, a wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny (art. 36 ust.1 pkt 12)
1. Podana w ofercie cena (brutto) musi być wyrażona w polskich złotych.
2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu oferty, zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku.
4. Zamawiający poprawia w ofercie stosownie do treści art. 87 ust.2 ustawy Pzp:
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
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Wynagrodzeniem Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będą wyłącznie odsetki od kredytu.
Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia opłat i prowizji z innych tytułów.
6. Wykonawca obliczy cenę oferty w następujący sposób: odsetki od kwoty kredytu – (stawka
WIBOR 1M w wysokości 1,65 p.p. na dzień 29.07. 2016 r. + 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
KK- kwota kapitału pozostała do spłaty
MW- marża Wykonawcy określona w formularzu ofertowym. Suma wszystkich comiesięcznych
spłat odsetek kredyt, będzie traktowane jako cena - koszt kredytu.
Tak wyliczoną cenę brutto należy wykazać w „Formularzu ofertowym”, stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty (art. 36 ust.1 pkt 13)
1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi
kryteriami ich wagami:

1) Cena /C/
– waga 60
2) Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji (T) – waga 40
Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez Zamawiającego w oparciu o wyliczenie
arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu : cena brutto
oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:
Najniższa cena ze wszystkich ofert
C = ------------------------------------------------- x 60 = ilość punktów
Cena oferty badanej
Cena całkowita będzie stanowić dla zamawiającego wyłącznie wartość do porównania ofert,
a faktyczna kwota odsetek, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy w okresie kredytowania
będzie uzależniona od kształtowania się rynkowej stawki WIBOR 1M w okresie
kredytowania.
Cena całkowita będzie traktowana na równi z ceną ryczałtową tylko w dniu oceny ofert.
Suma odsetek i prowizji będzie wartością zmienną uzależnioną od faktycznego poziomu
stawki rynkowej WIBOR 1M.
Kryterium 2 - „ Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji (T)” - 40 pkt.
na podstawie terminu podanego przez Wykonawcę.
Ocena punktowa poszczególnych kryterium Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania
dyspozycji (T) dokonana będzie wg wzoru:

Najkrótszy czas uruchomienia
T = ---------------------------------Czas uruchomienia podany
w ofercie badanej

x 40 = ilość punktów

Zamawiający przyzna 40 punktów w przypadku uruchomienia kredytu nie później niż następnego
dnia roboczego od dnia przekazania faksem lub e-mailem Wykonawcy dyspozycji i odpowiednio
10 punktów mniej za każdy kolejny dzień. W przypadku, gdy okres uruchomienia będzie dłuższy
niż 4 dni robocze, Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za
wszystkie kryteria, wg wzoru:
Ł=C+ T
gdzie:
Ł – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
T - punkty przyznane w kryterium „Czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania
dyspozycji”
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie
oceny zostaną wpisane do protokołu z posiedzenia komisji przetargowej.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert.
2.

Rozdział XV. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust.1 pkt 14) :
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
3. 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 .
4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
zamawiający uznał za niewystarczające.
5. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której projekt
Wykonawca, zobowiązuje się dostarczyć wraz z ofertą i jej treść, będzie podlegała uzgodnieniu
z przedstawicielem Zamawiającego.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany odrębnym
zawiadomieniem o miejscu i terminie zawarcia umowy.
8.Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do przedstawienia harmonogramu
spłat rat kredytu.

Rozdział XVI . Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
(art. 36 ust.1 pkt 15)
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XVII. 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) 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. 3 Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat od
niewykorzystanej części kredytu,
6.2. wcześniejszej, bądź późniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych
opłat i prowizji, w przypadku:
1) zmiany 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.
6.4. Rozwiązanie umowy przez zamawiającego może nastąpić, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1Pzp;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa
Unii Europejskiej.
6.5 Prawo odstąpienia od umowy - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
7. Wykonawca w treści projektu umowy zamieści postanowienia zawarte w pkt. 6
Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej (art. 36 ust.1 pkt 17)
1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania czynności, do których jest zobowiązany, przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w
przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11.Jeżeli Zamawiający
nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
12. Jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy,
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert lub termin składania wniosków.
Rozdział XIX Informacje uzupełniające
1.Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w tym postępowaniu.
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp.
7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
8. Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.
9. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty.
10. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot:
Zamawiający nie będzie zwracał wykonawcom kosztów poniesionych za udział w
postępowaniu.
11. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a:
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a - na
podstawie umowy o pracę:
Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca w terminie
jednego tygodnia od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób
zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
czynności jakie będą one wykonywać.
10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
12. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty: nie dotyczy
13. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub
zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone
jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie
części: nie dotyczy.

Rozdział XIX. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny i prawa bankowego.
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
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 –Zofia Baranowska

Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak zamówienia – RBR i GK 271.1.23.2015

.........................................................
.........................................................

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

( nazwa Wykonawcy)·

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę
długoterminowego kredytu bankowego,
1.Oferujemy wykonanie zamówienia p.n. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2016 rok w kwocie 1 000
000,00 PLN
zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w następujący sposób:
1.1. Kwota udzielonego kredytu 1 000 000,00 zł słownie 1 milion złotych
1.2. Okres kredytowania 2016-2036
1.3. Spłata kapitału (rocznie) i odsetek (miesięcznie na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca)
zgodnie z terminami ustalonymi w poniżej podanych terminach
X/2024 – 10 000 zł
X/2025 – 10 000 zł
X/2026 – 10 000 zł
X/2027 – 10 000 zł
X/2028 – 50 000 zł
X/2029 – 10 000 zł
X/2030 – 100 000 zł
X/2031 – 100 000 zł
X/2032 - 150 000 zł
X/2033 - 150 000 zł
X/2034 - 100 000 zł
X/2035- 250 000 zł
X/2036 - 50 000 zł
1.4. Stopa bazowa ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 1M opublikowaną na dzień
29.07.2016 r. tj. 1,65 p.p.
1.5. Marża kredytowa banku ………. p.p.
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. Okres karencji w spłacie rat kredytu trwa do 30.10.2024 r.
1.9 Czas uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego
wynosi …… dni
2. Przyjmujemy jako zabezpieczeniem kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
3. Podwykonawcom powierzamy następujące części zamówienia:
Lp.

Część zamówienia

Podwykonawca
Nazwa i adres firmy

1.
2.
3.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od
terminu otwarcia ofert.
5. Wyrażamy zgodę na spłatę przez zamawiającego kredytu wraz z odsetkami maksymalnie do dnia
do 31 października 2036 roku.
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki spłaty i zabezpieczenia kredytu oraz inne warunki
określone w SIWZ.
7. 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 SIWZ oraz w umowie uzgodnionej z Zamawiającym i warunkami określonymi
w regulaminie banku .
8.Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez
Zamawiającego.
9.Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe ( za składanie nieprawdziwych
informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK.)
10. Oferta wspólna ( jeśli dotyczy)
Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę:
Nazwisko i imię…………………………………………………………………………………
Stanowisko……………………………………………………………………………………
Telefon……………………………………Fax………………………………………………
Zakres umocowania…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
11. Dane adresowe i teleadresowe wykonawcy ………………………
12. Oferta nasza zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.
13. 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

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87 -800 Włocławek
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Włocławek na 2016 rok w kwocie 1 000 000,00 PLN prowadzonego przez
Gminę Włocławek, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
SIWZ:
- rozdział V pkt.2 ppkt.2.2. dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
-rozdział V pkt.2.3. dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – ppkt 2.3.1,ppkt. 2.3.2.
ppkt.2.3.3.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)
INFORMACJA

W

ZWIĄZKU

Z

POLEGANIEM

NA

ZASOBACH

INNYCH

PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w SIWZ:
- rozdział V pkt.2 ppkt.2.2. dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
-rozdział V pkt.2.3. dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – ppkt 2.3.1,ppkt. 2.3.2.
ppkt.2.3.3. polegam

na

następującego/ych

zasobach

podmiotu/ów:

…………………………………..……………………...……………………………………………..
………………………………………………………………….……………………………………..,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). /jeżeli nie dotyczy –
wpisać „ nie dotyczy”/
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87 -800 Włocławek
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Włocławek na 2016 rok w kwocie 1 000 000,00 PLN” prowadzonego przez
Gminę Włocławek, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

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

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

z

postępowania

na

podstawie

…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust.8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..……………
……...........……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,

tj.: ………………………………………………………….………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. (jeżeli nie dotyczy – wpisać ”nie
dotyczy”)

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

……………………………………………………………………..….……

podwykonawcą/ami:
(podać

pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. (jeżeli nie dotyczy – wpisać ”nie dotyczy”)

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87 -800 Włocławek
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r.
poz. 184, 1618 i 1634)
dotyczy postępowania pn.: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2016 rok w kwocie 1 000 000,00 PLN”
prowadzonego przez Gminę Włocławek,
Niniejszym oświadczam, że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy
kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:
1. ………………..……………………………………………………………………………
2. . ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej
grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy- Prawo zamówień publicznych - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

