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GMINA  BOGATYNIA 
ul. Daszyńskiego 1 
59-920 Bogatynia 

 

 

 

Nr zamówienia: IZO.271.23.2017.TM    

        

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH 

 WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO ZGODNIE  
Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. Poz. 1579  ze zm.)  

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 

 
Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu  długoterminowego w kwocie  

4.000.000,00  PLN z przeznaczeniem  na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań cywilnoprawnych, w szczególności: z tytułu realizacji inwestycji, 

wynagrodzeń osobowych w jednostkach podległych, zobowiązań z tytułu  
dostaw i usług z terminem wymagalności przypadającym  do dnia 31.12.2017r.  

 
Wspólny Słownik Zamówień – CPV   
 
66.11.30.00-5 -  Usługi udzielania kredytu 
 

 
 
 

ZATWIERDZAM 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia 
 
 

mgr Andrzej Grzmielewicz 

Bogatynia, dnia 08.11.2017r. 
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Nazwa Zamawiającego: Gmina Bogatynia 
REGON:   230821517 
NIP:     615-18-10-987 
Miejscowość   59-920 Bogatynia 
Adres:    ul. Daszyńskiego 1 
Strona internetowa:  www.bogatynia.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek - 730 - 1700 

                                                                        od wtorku do czwartku – 730 - 1530 
                                              piątek - 730 - 1400 
fax. 75 77 25 379  

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni 
ul. Daszyńskiego 1 
59-920 Bogatynia 

 

znak postępowania: IZO.271.23.2017.TM       

 

Zawartość specyfikacji: 

 
Część I  Instrukcja dla Wykonawców  
Część II                   Istotne postanowienia umowy 
 Część III                 Formularz oferty wraz z załącznikami  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 34 ponumerowane strony 

http://www.bogatynia.pl/
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Część I  Instrukcja dla Wykonawców 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
Gmina Bogatynia 
adres: 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni 
ul. Daszyńskiego 1 
59-920 Bogatynia 
fax. 75 77 25 379; 
adres internetowy: www.bogatynia.pl  

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  z 
ustawą Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) zwaną dalej 
„Ustawą”. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy  
tj. poniżej 209.000,00 euro. 
 
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych pod nr 612961-N-2017    

 data zamieszczenia: 08.11.2017r. 

 Strona internetowa Zamawiającego – www.bogatynia.pl 

 Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia opracowano na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)  
 W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia                          
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 
3.1. Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu  długoterminowego w kwocie  
4.000.000,00  PLN z przeznaczeniem  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
cywilnoprawnych, w szczególności: z tytułu realizacji inwestycji, wynagrodzeń osobowych w 
jednostkach podległych, zobowiązań z tytułu  dostaw i usług z terminem wymagalności 
przypadającym  do dnia 31.12.2017r.  
3.2. Cechy kredytu: 
1) kwota kredytu – 4 000 000,00 PLN 
1) waluta kredytu – PLN; 
2)okres spłaty kredytu  – 8 lat ( 96 miesięcy); 
3) rozpoczęcie spłat rat  kredytu od 01.01.2018r. do 31 grudnia 2025r.; 
4) spłata kredytu (kapitału) nastąpi w ratach miesięcznych w następujący sposób: 
w okresie do 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2025r w równych ratach : 
a) 95 rat w wysokości - 41.666,67zł i  ostatnia rata wyrównująca w wysokości 41.666,35 zł; 
5) raty kredytu płatne w ratach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca  w którym przypada spłata 
kredytu; jeżeli ostatni dzień miesiąca przypadnie na  dzień wolny od pracy to rata kredytu zostanie 
zapłacona w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie  spłaty raty kredytu; 
6) spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu rozliczanego 
miesiąca począwszy od miesiąca w którym uruchomiono  transzę kredytu; jeżeli ostatni dzień 

http://www.bogatynia.pl/
http://www.pansa.pl/
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miesiąca przypada na dzień wolny od pracy to odsetki zostaną zapłacone w pierwszy dzień 
roboczy następujący po wyznaczonej dacie  spłaty odsetek; 
7) odsetki  dla całego okresu kredytowania  powinny być  liczone metodą oparta na rzeczywistej 
liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w danym roku   tj 365 lub 366; 
8)  Forma zabezpieczenia udzielonego  kredytu -  weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową , 
przy czym dokumenty te będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy; 

9)  Oprocentowanie kredytu zmienne , oparte na stawce WIBOR-1M plus stała marża banku;  
10) Wcześniejsza spłata kredytu nie będzie skutkować naliczeniem opłat dodatkowych i prowizji ; 
11) Niewykorzystanie w całości lub  w pełnej wysokości przyznanego kredytu  nie będzie 
skutkować naliczaniem przez bank prowizji i opłat 
12) Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania prowizji za udzielenie kredytu 
 
3.3. Uruchomienie  kredytu: 
Uruchomienie kredytu nastąpi w  jednej  transzy w wysokości 4 000 000,00 PLN  –  w dniu 
następnym po podpisaniu  umowy.  Uruchomienie kredytu przez przelew środków nastąpi na 
podstawie dyspozycji na konto Zamawiającego . 
 
Do wyliczenia ceny należy przyjąć, iż uruchomienie kredytu nastąpi w dniu  22 listopada 2017r.  
 
3.4. Zamawiający informuje, że: 
1)  na rachunkach bankowych Gminy Bogatynia nie ciążą zajęcia egzekucyjne.; 
2)  Gmina Bogatynia nie posiada zaległych zobowiązań w bankach;  
3) w okresie ostatnich 18  miesięcy w JST nie był prowadzony  naprawczy w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
4) w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Gminy Bogatynia  za pośrednictwem 
komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach; 
5) Gmina Bogatynia nie  posiada zaległych zobowiązania wobec ZUS lub US;  
6) w okresie ostatnich czterech lat  nie  została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia; 
 

3.5. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. 
1)  Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby Wykonawca  przy 
realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę , w rozumieniu 
przepisów Kodeksu pracy , osobę, która będzie wykonywać czynności związane z obsługą 
administracyjno – księgową przedmiotu zamówienia  

   ( stanowisko związane z obsługą kredytu objętego niniejszym zamówieniem. 
2) Wykonawca w Formularzu ofertowym  przedłoży Zamawiającemu  oświadczenie o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia  w 
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997r. kodeks pracy( t. jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 
1666 ze zm. ). 
3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający  uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia  przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do : 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia ww wymagań i dokonywania ich 
oceny; 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełnienia ww wymagań. 
 
 
3.5. W celu ustalenia zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnia się  nw. dokumenty , 
które stanowią  załączniki  i integralną część niniejszej SIWZ : 
1) budżet gminy na 2016 r  i 2017- dostępny w BIP zakładka Finanse miasta i gminy Bogatynia 
2)opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy Bogatynia za  rok 2016; 
3)  sprawozdanie z rocznego z wykonania budżetu za rok 2016 ; 
4) Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r. 
5) opinia RIO o projekcie budżetu na 2017r. 
6) sprawozdanie Rb - NDS  za  2016.r.,  I , II i III kw. 2016r – dostępne w BIP zakładka Finanse 
miasta i gminy Bogatynia, poz. Sprawozdania z wykonania budżetu 
6)sprawozdanie Rb-27S  za ., 2016r. I, II i III kw. 2017 - stanowią załącznik do SIWZ 
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7)sprawozdanie Rb-28S za  2016 , I , II i III kw. 2017r. stanowią załącznik do SIWZ 
8)sprawozdanie Rb - Z za rok 2016r, I,II i II kw. 2017r.- dostępne w BIP zakładka Finanse miasta i 
gminy Bogatynia, poz. Sprawozdania z wykonania budżetu 
9)sprawozdanie Rb -N  za rok 2016r. i I, II i III kw 2017 - dostępne w BIP zakładka Finanse miasta i 
gminy Bogatynia, poz. Sprawozdania z wykonania budżetu i częściowo stanowią załączniki do 
SIWZ 
10) Uchwała Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy na lata 2017 – 2025 dostępna w BIP zakładka Finanse miasta i gminy Bogatynia; 
12. opinia RIO w sprawie prawidłowej kwoty długu – stanowi załącznik do SIWZ 
12) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu objętego przetargiem,  
13) Zestawienie udziałów w innych podmiotach, 
14)  zaświadczenia o wyborze: Burmistrza , 
15) Uchwała Rady Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie powołania  Skarbnika Gminy. 
16. Zarządzenie Burmistrza nr 90.2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
17. Wykaz instytucji w których JST korzysta z kredytów i pożyczek oraz którym udzieliła 

poręczenia. 
18. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek  i US o niezaleganiu w podatkach 

4.    Informacja dotycząca ofert częściowych i wariantowych 

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych. 
 

5.   Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy, 

 

6. Informacja dotycząca: aukcji elektronicznej, umowy ramowej, ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów, zaliczki oraz wymagań o których mowa  
w art. 29 ust.  4 

6.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
6.2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.   
6.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
6.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
656. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 

7.  Informacja dotycząca powiązań między wykonawcami 
 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, 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 art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp., zgodnie ze wzorem 
zawartym w niniejszej Specyfikacji (Załącznik Nr 3). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (tj. Dz.U. z 2015r. poz.184. ze zm) grupę kapitałową - tworzą wszyscy 
przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 1 ww. ustawy Przedsiębiorcą jest Przedsiębiorca  
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 
a) osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, 
której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi  
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o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; 
b) osoba fizyczna wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadząca 
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu; 
c) osoba fizyczna, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4 u.o.k.k, nad co najmniej jednym 
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 
swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 
koncentracji, o której mowa w art. 13 u.o.k.k; 
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk 
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 
 
 

8.       Termin wykonania zamówienia 
1. Termin wykonania zamówienia – od dnia  zawarcia umowy do ostatecznej spłaty kredytu, tj; do 
dnia 31.12.2025r. 
2. Uruchomienie kredytu nastąpi w  jednej  transzy w wysokości 4 000 000,00 PLN  –  w dniu 
następnym po podpisaniu  umowy 
2,. Okres spłaty rat  kredytu          - 8 lat ( 96 miesięcy) 
 
 

9. Warunki udziału w postępowaniu  
 
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1.   ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: 
 
 
9.1.Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej ,o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający wymaga uprawnień do prowadzenia działalności bankowej w zakresie udzielania 
kredytów. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają 
stosowne zezwolenie , zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 
(t.jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) uprawniające do prowadzenia działalności bankowej 
w zakresie  udzielenia kredytu , a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo 
bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie 
ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. 
Wykonawca w celu potwierdzenia powyższego warunku obowiązany jest złożyć zezwolenie 
Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.)   zm.) 
uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,  
a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający 
rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy 
Prawo bankowe. 
W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji 
właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.   
 
9.2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej  
Zamawiający nie określa minimalnych standardów. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana 
na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/ nie spełnia  
 
9.3. Zdolność technicznej lub zawodowej  
Zamawiający nie określa minimalnych  standardów i wymagań. 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 10 SIWZ.  
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o informacje  zawarte w złożonej ofercie wraz z 
załącznikami oraz złożonych innych oświadczeniach i dokumentach, złożonych przez Wykonawcę 
trakcie postępowania, wg formuły spełnia/nie spełnia. 
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Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w 
warunki.  
 

9.3 Podstawy wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp: 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w  trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym  
postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego  majątku  w  trybie  art.  
366  ust.  1  ustawy  z  dnia  28 lutego  2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

 
 

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów , potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia . 
   

1O.1.Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 

1) Wypełniony druk "OFERTA", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 

2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 

3) Harmonogram spłaty kredytu długoterminowego  sporządzony zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ  
 
4) Parafowany projekt umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w Części II SIWZ 
Istotne Warunki Umowy oraz  w pkt 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia  
 
5) Dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania 
Wykonawcy w tym zakresie – o ile Wykonawca nie widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
oraz 

W celu wstępnego potwierdzenia , że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu w ofercie należy złożyć:  
 

6) Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punktach  9.1 oraz 9.3. SIWZ; 

 

7) Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 9.2. SIWZ; 

10.1.1. Do oferty i oświadczeń wstępnych nie należy dołączać dokumentów wymienionych 
w  ppkt 10.2. 
 

 
10.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:  
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1) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 z 
późn. zm.)  uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument 
potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 
193 ustawy Prawo bankowe. 
 
2) Odpis 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; 
 
 
3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23., zgodnie ze wzorem zawartym w niniejszej Specyfikacji 
(Załącznik Nr 4). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
Zgodnie z art. 24 ust 11 Pzp Wykonawca w  terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, 
przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie , o którym mowa wyżej. 
 

 

10.3.Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w punkcie 10.1. SIWZ: 

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

2) Zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp  - przed udzieleniem zamówienia, Wykonawca, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona,  będzie musiał złożyć, na pisemne wezwanie Zamawiającego i w 
terminie przez niego wskazanym, dokument - wymieniony w punkcie 10.2. 1)  SIWZ,  aktualnych 
na dzień składania. . 

 
 

10.4. W stosunku do dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 10.1. – 10.3. 
Zamawiający stawia następujące wymogi formalne: 
10.4.1. Formularze stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ (formularz ofertowy, oświadczenia, 
harmonogram) oraz wszelkie oświadczenia, zarówno Wykonawcy, jak i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Pzp  a także pełnomocnictwa, winny być złożone w formie oryginałów podpisanych przez osobę (-
y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub innego podmiotu. 
10.4.2. Pozostałe dokumenty winny być złożone 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 powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości 
co do jej prawdziwości. 
10.4.3.  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
10.4.4. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą SIWZ muszą zostać  
wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg warunków i postanowień w nich zawartych . Miejsca 
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wykropkowane przeznaczone do wypełnienia muszą zostać prawidłowo wypełnione.  
W przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje 
on w danym miejscu „nie dotyczy”. 
10.4.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu: 
1) o którym mowa w ppkt 10.2.pppkt  2). niniejszej Specyfikacji, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w  kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
 
10.4.6. Dokument, o którym mowa w ppkt. 10.2 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert  
 
10.4.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 10.2., 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. Przepis ppkt. 10.4.6 stosuje się odpowiednio. 
 
10.4.8. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 
2016r., poz. 1126 ). 
 
10.6. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia: 
10.6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 
określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego; 
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje 
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; 
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub Pełnomocnictwa podpisanego przez 
upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców i mieć formę pisemną; 
fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka 
korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 
Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
10.6.2. Każdy z nich musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
10.6.3. Warunek dotyczący posiadania odpowiednich uprawnień winien spełniać ten uczestnik 
konsorcjum, który faktycznie będzie realizował zamówienie do którego wymagane są  

kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej ,o ile 
wynika to z odrębnych przepisów.  
10.6.4. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy Pzp) przez dwóch lub więcej Wykonawców 
należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: 
1) następujące dokumenty i oświadczenia:  

 oferta, 
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 
2) następujące dokumenty i oświadczenia:  

 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2 i nr 3 do SIWZ),  

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej;  

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 
składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. 
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10.6.5. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed 
podpisaniem umowy będzie żądał Umowy regulującej współpracę podmiotów występujących 
wspólnie, która musi zawierać: 
1) określenie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
2) określenie celu zawarcia umowy; 
3) zobowiązanie tych podmiotów do solidarnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy; 
4) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem 
realizację przedmiotu niniejszego zamówienia; 
5) określenia zakresu działania poszczególnych stron umowy; 
6) wskazanie pełnomocnika wraz z określeniem kompetencji do wykonywania określonych 
czynności ( np. podpisanie umowy, podpisanie faktur VAT itp.); 
7) określenie czasu trwania umowy , który  nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia i 
na okres udzielonej gwarancji ( o ile została udzielona); 
8) postanowienia określające, że wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody Zamawiającego. 
Umowa , o której mowa wyżej nie może zawierać postanowień, które są sprzeczne z przepisami 
Pzp. 

 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się stron oraz przekazywaniu 
oświadczeń i dokumentów. 
11.1. W prowadzonym postępowaniu przekazywanie przez Wykonawców i Zamawiającego 
wszelkich oświadczeń, zawiadomień oraz informacji będzie odbywało się na piśmie: pocztą lub 
faksem. W sytuacji gdy Wykonawca nie posiada numeru faksu lub faks Wykonawcy jest 
uszkodzony dopuszcza się przekazywanie przez Zamawiającego zawiadomień do tego 
Wykonawcy (skany pism) za pomocą poczty elektronicznej. 
11.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu 
lub warunkowo poczty elektronicznej uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść 
dotarła do adresata przed upływem terminu wyznaczonego/określonego w ustawie. Na żądanie 
drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu lub emaila. Wysłanie faksu 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku przesłania dokumentów pocztą. 
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 
informację za pomocą faksu lub warunkowo poczty elektronicznej. 

12.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
- Teresa Morawska – sprawy formalno – prawne   
 

13. Termin związania ofertą 

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do 
składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert. 
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż  60 dni. 
13.3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 
wadium na przedłużony okres związania ofertą.  
13.4. Jeżeli przedłużenie terminu związania oferta dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy tylko 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
13.5. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  
 

14. Opis sposobu przygotowania ofert 
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14.1. Ofertę/y należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 
14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
14.3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte  
(z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część 
oferty). 
14.4. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 
i oznaczona kolejnymi numerami. 
14.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie  
i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 
14.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 
formie formularzy zamieszczonych w części II SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
14.7. Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę (y) upoważnioną 
(e) do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej 
Polskiej,  lub w przypadku spółki cywilnej z umowy spółki.  
Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń 
woli w jego imieniu. 
W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być 
udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty  
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.  

14.8. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę  

w Formularzu oferty, musi być podana cyfrowo i słownie oraz być wyrażona w PLN. 
14.9. Zaleca się złożenie oferty opakowanej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie 
– przy zachowaniu poniższych zasad: 

14.9.1. Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym wg treści: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

Adresat – Zamawiający: 
Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1 
59-920Bogatynia 
 

Oferta na: 

Udzielenie Gminie Bogatynia   kredytu  długoterminowego w kwocie 4 000 000,00  PLN z 
przeznaczeniem  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, w 
szczególności: z tytułu realizacji inwestycji, wynagrodzeń osobowych w jednostkach 

podległych, zobowiązań z tytułu dostaw i usług z terminem wymagalności przypadających 
do dnia 31.12.2017r. 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

17.11.2017r. godz. 12:15 

 
 
 
UWAGA: 
W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
mogące wyniknąć z powodu ich braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie w 
trakcie sesji otwarcia ofert.  
14.10. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
14.10.1. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16  kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
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konkurencji (jt.Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE 
UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na 
końcu oferty (ostatnie strony w ofercie) lub oprócz oryginału oferty dołączyć również „wyciąg” – 
kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być 
udostępniana innym Wykonawcą do wglądu. Każda zapisana strona kopii musi być potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 
14.10.2. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich 
odtajnienie. 
14.11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosków  
o wyjaśnienie SIWZ. 
14.12. Wykonawca może złożyć jedną ofertę . Jeżeli Wykonawca złoży więcej ofert  zostaną one 
wszystkie odrzucone. 
14.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
14.14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
14.15. Ofertę  stanowi wypełniony Formularz ofertowy z wypełnionymi załącznikami  i 
wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami. 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
15.1.  Miejsce oraz termin składania ofert  
15.1.1. Składanie ofert odbywa się w formie pisemnej,  za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113),lub 
osobiście lub za pośrednictwem posłańca . Adres ul.. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia ( 
kancelaria , pok. nr 3) .  
Termin składania ofert upływa 17.11.2017r., o godz. 12:00. 
15.1.2. Każdy Wykonawca składający ofertę może otrzymać od Zamawiającego potwierdzenie z 
numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta. 
15.1.3. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej 
placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w pkt 15.1.1. terminie, 
zostaną bezzwłocznie zwrócone Wykonawcy. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane. 
15.2. Zmiana i wycofanie oferty 
15.2.1. Wykonawca zgodnie z art. 84 ustawy może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
lub wycofać ofertę; 
15.2.2. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, 
przed wyznaczonym upływem terminu składania ofert. 
Wycofanie oferty jest skuteczne do terminu wyznaczonego do składania ofert 
15.2.3. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć w miejscu wskazanym  
w pkt.15.1.1. w formie zgodnej z opisem podanym w rozdziale 14 ppkt 14.9.1. niniejszej SIWZ  - 
oznaczając  kopertę odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 
15.2.4. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby 
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 
15.3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert  
15.3.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2017r., o godz. 12:15

 
w siedzibie Zamawiającego, ul. 

Daszyńskiego 1, pok. 12, I  piętro. 
15.3.2. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert  
i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów 
wykonania zamówienia,   
15.3.3. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 
15.3.4. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone 
do oferty. 
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16. Opis sposobu obliczenia ceny  

16.1. Wykonawca podaje w Formularzu oferty cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia w złotych polskich. Wstępną Cenę kredytu należy obliczyć jako sumę kwoty prowizji i 
opłat oraz odsetek bankowych i  marży banku. Wykonawca podaje w Formularzu oferty cenę 
ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia w złotych polskich.  

 
16.2. Cena ofertowa stanowi wstępną wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 Wykonawca określa ceny brutto w złotych polskich - na dzień wykonania usługi Formularz Oferty 
(załącznik  nr 1) z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 16.6 SIWZ. Cena ofertowa musi być 
wyliczona z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 
Cenę oferty oraz inne wartości wykazane w formularzu cenowym należy przedstawić z 
dokładnością do 2 miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb 
(zgodnie z § 9 ust 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25  maja 2005 r. w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu 
ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od 
podatku od towarów i usług  
 (Dz. U. nr 95 poz.798) 
 
16.3. Opłaty, prowizje, marża określone przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowy  są cenami 
kompletnymi,  jednoznacznymi i ostatecznymi i nie mogą ulec zmianie.   
 
16.4. Zamawiający wymaga aby zaoferowana marża zawierała wszystkie koszty jakie ponosi 
Wykonawca     w związku z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą 
kredytu w całym  okresie kredytowania.  Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych 
prowizji i opłat w związku z udzieleniem i obsługą kredytu. 

 
16.5. Miejsca przeznaczone do wypełnienia poprzez wpisanie cen muszą zostać wypełnione. W 
przypadku gdy Wykonawca nie przewiduje żadnych opłat, bądź prowizji winien wpisać 0 zł. 
 
16.6. Zamawiający wymaga , dla  porównywalności złożonych ofert aby wyliczenie ceny ( kosztu) 
kredytu nastąpiło wg następujących danych:: 
1) wartość kredytu 4 000 000,00 PLN 
2) okres spłaty kredytu  – 8 lat ( 96 miesięcy) – od 01.01.20118r do 31.12.2025r.; 
3) termin uruchomienia kredytu  na dzień 22.11. 2017r.  
4) oprocentowanie kredytu zmienne , oparte na stawce WIBOR-1M plus stała marża banku, stopę 
procentową WIBOR 1M  należy przyjąć z dnia  10.11.2017r. . 
5) w każdym  roku przyjąć kalendarz rzeczywisty tj rzeczywistą ilość dni w danym  roku  
( 366/365),  
6) ilość dni w miesiącu – należy przyjąć kalendarz rzeczywisty tj rzeczywistą liczbę dni w 
danym miesiącu, 
7) spłata kredytu (kapitału) nastąpi w ratach miesięcznych w następujący sposób: 
w okresie do 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2025r w równych ratach : 
-  95 rat w wysokości - 41.666,67zł i  ostatnia rata wyrównująca w wysokości 41.666,35 zł; 
7)    marża banku stała w całym okresie kredytowania. 

8) raty kredytu płatne w  ratach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca  w którym przypada spłata 

kredytu, jeżeli ostatni dzień miesiąca przypadnie na  dzień wolny od pracy to rata kredytu zostanie 

zapłacona w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie  spłaty raty kredytu; 

9. spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu rozliczanego 
miesiąca począwszy od miesiąca w którym uruchomiono transzę kredytu; jeżeli ostatni dzień 
miesiąca przypada na dzień wolny od pracy to odsetki zostaną zapłacone w pierwszy dzień 
roboczy następujący po wyznaczonej dacie  spłaty odsetek 
 
16.7. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione przez Wykonawcę ceny, zostaną uznane za 
brakujące. Brak wyceny którejkolwiek z pozycji z Formularza ofertowego powoduje odrzucenie 
oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy. 

 



 

 
14 

16.8.Zamawiający w celu weryfikacji wyliczenia ceny ofertowej ( kosztu kredytu)  wymaga  złożenia 
w ofercie Harmonogramu spłat kredytu sporządzonego  zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 6 do SIWZ  
 
16.9. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie  
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie 
uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.  
Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. 
(Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005 r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – 
„Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty 
(wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w 
poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady 
Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej". 
 

16.9.Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. Wskazanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nastąpi w 
Formularzu Ofertowym. 

16.10 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.   

 

 

17. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między stronami 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia odbywać 
będą się w złotych polskich.  

 

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny 
 
18.1. Oferty nie odrzucone oceniane będą oferty w oparciu o następujące kryterium wyboru : 

 

Cena ofertowa (brutto) – Koszt kredytu - waga 100 % 

 
18.2. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane w odniesieniu do wymienionego kryterium. 
Najtańsza cena ofertowa brutto otrzyma maksymalną ilość punktów określonych poniżej przez 
Zamawiającego, natomiast pozostałym Wykonawcom zostanie przyznana odpowiednio 
(proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.  
18.3. Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady: 
Ocena punktowa kryterium ceny (Kc) dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 
                    najniższa cena( koszt kredytu) ofertowa brutto   
Cena =            ------------------------------------------------------      X   100 
              cena oferty badanej brutto  
 
W zakresie kryterium (cena ofertowa brutto) oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  
18.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą ilość punktów) – 
oferta z najniższą ceną ofertową.  
18.5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 
zostaną złożone oferty o tej samej cenie (tej samej ilości punktów), Zamawiający wezwie 
Wykonawców którzy złożyli te ofert, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach. 
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Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a - Standardy jakościowe zostały 
określone w opisie przedmiotu zamówienia i istotnych postanowieniach umowy. Zostały w 
nich określone wszystkie parametry i wymagania , które będą miały zastosowanie przy realizacji 
przedmiotu zamówienia jak również zostały określone wymagania dotyczące wymaganych 
kompetencji i uprawnień  do wykonania usługi. Opis przedmiotu zamówienia jest  tak precyzyjny, 
że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą 
zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od 
tego, który z wykonawców go wykona)”. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony 
do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny jako 
jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.  
 

19. Wymagania dotyczące wadium    

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom  

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych tj:  odwołanie do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie KIO. 
W niniejszym postępowaniu - zgodnie z przepisem art.180 ust. 2 - odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec niżej wymienionych czynności:  
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o  udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty Wykonawcy, 
4) opisu przedmiotu zamówienia, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
  

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także niżej wymienione przepisy Wykonawcze: 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tj. z 2014r.Dz. U. poz 964)  
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości  
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i 
sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Zgodnie z art. 181  Prawo zamówień publicznych: 

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 180 ust. 2.” 

 
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
 
 

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1118
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1118
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1119
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1119
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1119
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21. Pozostałe informacje 

21.1. Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa: 
21.1.1. Oferty, z zastrzeżeniem pkt 22.1.2, są jawne od chwili ich otwarcia. 
21.1.2. Nie podlegają udostępnieniu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później 
niż w terminie składania ofert  zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał , 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu 
informacje , o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp  
 

Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż zastrzeżone w ofercie 
informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Zamawiający powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający mu na 
ocenę skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa.  

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.    

Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 u.p.z.p., a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca ma 
prawo zastrzec je jako tajemnica przedsiębiorstwa. Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia 
winien wykazać, że dane informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 

 
21.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny z tym, że załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

21.3. Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty: 
21.3.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa  
w art. 24 ust.1 pkt 23, istniejących między przedsiębiorcami; 
21.3.2. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących treści złożonej 
oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt 22.3.4; 
21.3.3. W przypadku, gdy zaoferowana cena oferty wydawać się będzie rażąco niska  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania zamówienia  a w szczególności będzie niższa o co najmniej 30% od 
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów lub usług, lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny; Obowiązek wykazania , że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
21.3.4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. (art. 87 ust.2 
ustawy PZP) 

 

21.4.Uzupełnienie oferty: 
21.4.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust. 1.  
21.4.2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców 
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
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21.4.3. 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 wzywa 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. 
21.4.5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
21.4.6. 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). 
 

21.5 Wybór Wykonawcy: 
21.5.1. 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, 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty 
4) Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
21.5.2. W zawiadomieniu skierowanym do wybranego wykonawcy  Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Termin ten nie będzie dotrzymany  
w przypadku wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego. 
 

21.6  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
 

22.6.1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu:  

1) umowy zawierającej wszystkie postanowienia  określone w Istotnych Postanowieniach Umowy 

określonych w części II niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
2) dokument potwierdzający umocowanie osób przewidzianych do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty   
 
Wykonawca zobowiązany jest również najpóźniej na 2 dni przed terminem wyznaczonym na 
podpisanie umowy uzgodnić ze  Skarbnikiem  Gminy Bogatynia projekt umowy.. 
Jeżeli Wykonawca nie dostarczy  dokumentów wymienionych w ppkt 22.6.1., Zamawiający nie 
wyrazi zgody na podpisanie umowy w wyznaczonym terminie i wyznaczy dodatkowy termin na 
dostarczenie dokumentów i podpisanie umowy.. 
 
21.6.2.Jeżeli Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było ono 
wymagane) Zamawiający potraktuje to jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy na 
warunkach określonych w ofercie i na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp zatrzyma 
Wykonawcy wadium. Jednocześnie działając na podstawie art. 94 ust 3 ustawy Pzp Zamawiający 
dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 
których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp. 
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21.6.3. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego dostarczenia  umowy regulującej współpracę tych wykonawców  
 
21.6.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie stawi się na podpisanie umowy w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu, Zamawiający może 
uznać, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy, chyba,  
że Wykonawca poinformuje Zamawiającego ( na zasadach określonych w niniejszej SIWZ dla 
porozumiewania się stron) przed jego upływem o uzasadnionej niemożności stawienia się w 
wyznaczonym terminie i zaproponuje  wyznaczenie nowego terminu. 
 
21.6.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,  lub nie 
wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane),  Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

21.6.6. Umowę ze strony Wykonawcy podpisać mogą jedynie osoby do tego uprawnione: 

uprawnienie to wynikać musi bezpośrednio z dokumentów wykonawcy ( np. wypis z KRS, umowa 
spółki) lub też z pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.  
W każdym przypadku osoba podpisująca umowę winna okazać Zamawiającemu, w celu 
potwierdzenia swojej tożsamości, dowód osobisty. 

 
21. 7 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 
Zgodnie z treścią art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do streści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy: 
1) wcześniejszą spłatę kredytu ( skrócenie terminu) realizacji przedmiotu umowy) bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów wynikających z tych tytułów. Wcześniejsza spłata kredytu nie będzie 
skutkować naliczeniem opłat dodatkowych i prowizji ; W przypadku wcześniejszej spłaty 
poszczególnych rat bądź całości kredytu, odsetki naliczane będą tylko za okres do terminu spłaty; 
2)  możliwość do nie wykorzystania  kwoty kredytu w całości lub wykorzystania  kwoty kredytu w 
niepełnej wysokości. Niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości przyznanego kredytu lub 
wykorzystanie kredytu w części przyznanej kwoty nie będzie skutkować naliczaniem przez bank 
prowizji i opłat. 
3) zmianę  ceny - kosztu kredytu na skutek zmiany wysokości oprocentowania w związku ze 

zmianą stawki WIBOR-1M; 
4) zmianę harmonogramu spłat kredytu; 
5) zmianę nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy; 
6) zmianę danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego) 
 

27.2..Warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące: 
1) zmiana może być inicjowana na wniosek banku bądź Kredytobiorcy, a strona wnioskująca 

zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i 
umownej, 

2) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,  
3) zmiana nie może powodować zmiany zakresu  przedmiot zamówienia opisanego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

22. Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom  

 
22.1..Zamawiający zgodnie z art. 36a ust.2 pkt 1 zastrzega , iż ze względu na specyfikę 
zamówienia Wykonawca nie może powierzyć usługi udzielenia kredytu podwykonawcom. 

22.2. Zastrzeżenie, o którym mowa w pkt 1, nie jest skuteczne w zakresie, w jakim Wykonawca 
powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu 
wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień 
publicznych. 
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Część II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Warunki i Postanowienia  Umowy   

Wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest załączyć 
do oferty parafowany projekt umowy, uwzględniający wszystkie warunki określone w SIWZ, 
a w szczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia, które określone zostały w 
części II SIWZ oraz Harmonogram spłat kredytu 
 
Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i 
zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem 
umowy. Projekt umowy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego  
Projekt umowy, musi zawierać niżej wymienione istotne dla Zamawiającego postanowienia 
umowy ,które zostaną wprowadzone do treści zawartej z Bankiem  umowy tj.: 
1. kwota kredytu – 4 000 000,00 PLN 
2. waluta kredytu – PLN; 
3. okres spłaty kredytu  – 8 lat ( 96 miesięcy); 
4. rozpoczęcie spłat rat  kredytu od 01.01.2018r. do 31 grudnia 2025r.; 
5.  spłata kredytu (kapitału) nastąpi w ratach miesięcznych w następujący sposób: 
w okresie do 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2025r w równych ratach : 
a) 95 rat w wysokości - 41.666,67zł i  ostatnia rata wyrównująca w wysokości 41.666,35 zł; 
6. raty kredytu płatne w  ratach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca  w którym przypada spłata 
kredytu, jeżeli ostatni dzień miesiąca przypadnie na  dzień wolny od pracy to rata kredytu zostanie 
zapłacona w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie  spłaty raty kredytu; 
7. spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu rozliczanego 
miesiąca począwszy od miesiąca w którym uruchomiono transzę kredytu; jeżeli ostatni dzień 
miesiąca przypada na dzień wolny od pracy to odsetki zostaną zapłacone w pierwszy dzień 
roboczy następujący po wyznaczonej dacie  spłaty odsetek; 
7. odsetki  dla całego okresu kredytowania  powinny być  liczone metodą oparta na rzeczywistej 
liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w danym roku   tj 365 lub 366;; 
8) Oprocentowanie kredytu zmienne , oparte na stawce WIBOR-1M plus stała marża banku;  
9. Wysokość marży banku winna zawierać wszystkie koszty i opłaty ponoszone przez wykonawcę 
związane z obsługa kredytu i jest ona stała przez cały okres spłaty kredytu 
10. Zobowiązania zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu ustalane będą  jako suma zmiennej 
stawki bazowej WIBOR 1M dla złotowych depozytów 1-miesięcznych na rynku międzybankowym, 
z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, 
powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty.  
11.O wysokości stawki bazowej (WIBOR 1M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania 
kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc, Zamawiający 
będzie powiadamiany pisemnie przez Wykonawcę w terminie do 20 dnia tego miesiąca. 
12.  Forma zabezpieczenia udzielonego  kredytu -  weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową , 
przy czym dokumenty te będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy; 
13. Wcześniejsza spłata kredytu nie będzie skutkować naliczeniem opłat dodatkowych i prowizji ; 
14. Niewykorzystanie w całości lub  w pełnej wysokości przyznanego kredytu  nie będzie 
skutkować naliczaniem przez bank prowizji i opłat 
15. Zastrzega się ujęcie w umowie możliwości wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów wynikających z tych tytułów.  
16.Wcześniejsza spłata kredytu nie będzie skutkować naliczeniem opłat dodatkowych i prowizji. W 
przypadku wcześniejszej spłaty poszczególnych rat bądź całości kredytu, odsetki naliczane będą 
tylko za okres do terminu spłaty; 
17. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania kredytu w całości lub 
niewykorzystania pełnej kwoty kredytu  
18.Niewykorzystanie kredytu w całości lub niewykorzystanie  w pełnej wysokości przyznanego 
kredytu  nie będzie skutkować naliczaniem przez bank prowizji oraz żadnych innych i opłat. 
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19. Uruchomienie kredytu nastąpi w  jednej  transzy w wysokości 4 000 000,00 PLN  –  w dniu 
następnym po podpisaniu  umowy.  Uruchomienie kredytu przez przelew środków nastąpi na 
podstawie dyspozycji na  rachunek Zamawiającego i księgowana na rachunku Gminy Bogatynia. 
 
20. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat i innych kosztów związanych z realizacja 
kredytu nie wymienionych w ofercie Banku 
 
21. Oświadczenie , że wykonawca  zatrudnia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), osoby 
wyznaczone do realizacji  przedmiotu umowy. 

22. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający  uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia  przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności związane z realizacją umowy. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do : 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia ww wymagań i dokonywania ich 
oceny; 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełnienia ww wymagań 
 
23.W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, prawa bankowego oraz wekslowego i czekowego. 
21.  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 
 21.1. zgodnie z treścią art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do streści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy: 
1) uruchomienie kredytu po terminie  22.11..2017r.  
2) wcześniejszą spłatę kredytu ( skrócenie terminu) realizacji przedmiotu umowy) bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów wynikających z tych tytułów. Wcześniejsza spłata kredytu nie będzie 
skutkować naliczeniem opłat dodatkowych i prowizji ; W przypadku wcześniejszej spłaty 
poszczególnych rat bądź całości kredytu, odsetki naliczane będą tylko za okres do terminu spłaty; 
3)  możliwość do nie wykorzystania  kwoty kredytu w całości lub wykorzystania  kwoty kredytu w 
niepełnej wysokości. Niewykorzystanie kredytu w pełnej wysokości przyznanego kredytu lub 
wykorzystanie kredytu w części przyznanej kwoty nie będzie skutkować naliczaniem przez bank 
prowizji i opłat. 
4) zmianę wysokości oprocentowania w związku ze zmianą stawki WIBOR-1M; 
5) zmianę harmonogramu spłat kredytu; 
6) zmianę nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy; 
7) zmianę danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego) 
 

21.2..Warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące: 
4) zmiana może być inicjowana na wniosek banku bądź Kredytobiorcy, a strona wnioskująca 

zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i 
umownej, 

5) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,  
6) zmiana nie może powodować zmiany zakresu  przedmiot zamówienia opisanego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
                                                                                                                 
22.Zamawiający nie będzie opracowywał żadnych analiz, opracowań itp. w trakcie  całego okresu 
kredytowania. Wszystkie informacje finansowe jednostki (sprawozdania uchwały budżetowe, 
Wieloletnia prognoza finansowa, sprawozdania i informacje opisowe) są zamieszczone na stronie 
internetowej zamawiającego; www.bip.bogatynia .pl 
23. Umowa nie może być sprzeczna z ustawą prawo zamówień publicznych, istotnymi 
postanowieniami umowy zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz prawem 
bankowym. 
24.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
25.Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza 
przedmiot zamówienia określony w SIWZ. 
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Załącznik nr 1 

 
CZĘŚĆ III  FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 
 

O F E R T A 
 

                                                                           Zamawiający 
   Gmina Bogatynia   
  ul. Daszyńskiego 1 

            59-920 Bogatynia 

 
Nazwa Wykonawcy.......................................................................................................................... 

ulica ................................................................. nr domu ...................... kod .............................. 

miejscowość .................................................... powiat ................................................................ 

województwo ............................................................... 

tel. ............................................., fax. ........................................... e-mail: ………………………………. 

NIP ....................................,  REGON ..................................................., 

zarejestrowana(y) / wpisany do ………………………………………………pod nr ……………………………. 

kapitał zakładowy: …………………………zł.*   

* dotyczy spółek kapitałowych 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod nr 612961-N-2017  w dniu 08.11.2017r.  składam/my ofertę na Udzielenie Gminie 

Bogatynia kredytu  długoterminowego w kwocie 4.000.000,00  PLN z przeznaczeniem  na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, w szczególności: z tytułu realizacji 
inwestycji, wynagrodzeń osobowych w jednostkach podległych, zobowiązań z tytułu  dostaw i 

usług z terminem wymagalności przypadającym  do dnia 31.12.2017r. za:  

 

wstępne wynagrodzenie ofertowe brutto  (wstępny koszt kredytu ogółem) w wysokości –  
............................................................ zł    

(słownie zł.................................................................................................................................) 

zgodnie z załączonym harmonogramem 

Kalkulacja ceny ofertowej przedstawia się następująco: 

 

Lp. 

 

KOSZTY KREDYTU 
 

CENA W PLN 

 

1. 

 

PROWIZJA/ OPŁATY * 

………………………………………………………. 

 

 

.................... ......zł. 

 

 

 

2.  

 

WYSOKOŚĆ ODSETEK ZA OKRES 

KREDYTOWANIA WG. STOPY PROCENTOWEJ  

WIBOR 1M    NA DZIEŃ 10.11.2017r 

W TYM MARŻA W WYS. ………….%  

do celów wyliczenia  odsetek -WIBOR należy przyjąć  

z dnia 2017.11.10.  

 

 

...............................zł. 

  

RAZEM 

 

 

..................................zł. 
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* Należy wymienić jakie 

 
 
Oświadczamy że: 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia w następujący sposób: 
1.2.   KWOTA KREDYTU     -           4 000 000,00 PLN 
1.3.   OKRES KREDYTOWANIA    - do 31.12.2025r.                                                                                               

1.4. OKRES SPŁATY KREDYTU                                         -         8 lat (96 miesięcy) 

1.5.   PODSTAWIENIE KREDYTU    -  
Uruchomienie kredytu nastąpi w  jednej  transzy w wysokości 4 000 000,00 PLN  –  w dniu 
następnym po podpisaniu  umowy.  
 
1.6.   SPŁATA KAPITAŁU /I-sza rata 31.01.2018 r./ - w ratach miesięcznych  
                                                                                               w ostatnim dniu miesiąca   
 
 
1.7.  SPŁATA ODSETEK                  -     w ratach miesięcznych  

                                                                                   w ostatnim dniu miesiąca  
począwszy od  miesiąca w którym uruchomiono transzę kredytu; 
1.8.  Oprocentowanie kredytu zmienne , oparte na stawce WIBOR-1M plus stała marża banku; 
1.9. Wcześniejsza spłata kredytu nie będzie skutkować naliczeniem opłat i prowizji ; 
1.10. Niewykorzystanie kredytu w całości lub niewykorzystanie w pełnej wysokości przyznanego 
kredytu  nie będzie skutkować naliczaniem przez bank prowizji i opłat ; 
1.11. odsetki naliczane będą  od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu;   
 
2. Do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
upoważnieni zostali na podstawie pełnomocnictwa (w załączeniu)1: 
 
1.__________________________________________________ 

(imię i nazwisko, stanowisko) 
2.__________________________________________________ 
 1/ Należy wypełnić w przypadku,  ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty  w imieniu Wykonawcy, tj. osoby, której upoważnienie do 

reprezentowania Wykonawcy nie wynika z bezpośrednio z  dokumentów Wykonawcy załączonych do oferty. 

 
3. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w 

przypadku wyboru niniejszej oferty.  
4. Oświadczam, iż zatrudniam (zatrudnię) na podstawie umowy o pracę , w rozumieniu przepisów 

Kodeksu pracy , osobę/y, która będzie wykonywać czynności związane z obsługą 
administracyjno – księgową przedmiotu zamówienia  
 

5. Oświadczamy, że złożona oferta  
 

nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług; 

 
prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. 

 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 
   

   

 

6. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że: 
 

żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
 

http://www.uzp.gov.pl/ogloszenie_bony/#1
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wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w 
szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 

Lp. Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji 

Numery stron w ofercie  

od do 

 
   

     

     

 
Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: ………………………………………………………………………………. 

 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert.  

8. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, 
średnim przedsiębiorstwem*. 

    Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób  i którego roczny obrót 
    lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 
    

             Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót   lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

            Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które 
zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

[Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji   
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)]. 

9. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ , akceptujemy 
bez zastrzeżeń przedmiotowe warunki i postanowienia, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do przygotowania i zawarcia  umowy zgodnej ze SIWZ i naszą ofertą. 
 

Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów:(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające 
się na ofertę): 

 
1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 
4. .......................................... 
5. ......................................... 
6. .......................................... 
7. ........................................... 
8. .......................................... 
9. ......................................... 

Oferta składa się z .......... ponumerowanych stron 
 

                                                            
                                                                                Podpisano .................................................. 
                                                                                                                       Imiona i Nazwiska, podpisy osób   upoważnionych     
                                                                                                                        do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy    
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
Zamawiający 
Gmina Bogatynia 
ul. Daszyńskiego 1 
59-910 Bogatynia 

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 Gminie Bogatynia kredytu  długoterminowego w kwocie 4.000.000,00  PLN z 
przeznaczeniem  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, w 
szczególności: z tytułu realizacji inwestycji, wynagrodzeń osobowych w jednostkach podległych, 
zobowiązań z tytułu  dostaw i usług z terminem wymagalności przypadającym  do 
31.12.2017r.prowadzonego przez Gminę Bogatynia, oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 

pkt 12-22 ustawy Pzp. 

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

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  . 

. 

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

      ………………………………………… 

          (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 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze 

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

 

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

                                                                                                                                  ( podpis) 
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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. 

…………….….....…. (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)
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Zamawiający: 

Zamawiający 
Gmina Bogatynia 
ul. Daszyńskiego 1 
59-910 Bogatynia 

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 Gminie Bogatynia kredytu  długoterminowego w kwocie 4.000.000,00  PLN z 
przeznaczeniem  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, w 
szczególności: z tytułu realizacji inwestycji, wynagrodzeń osobowych w jednostkach 
podległych, zobowiązań z tytułu  dostaw i usług z terminem wymagalności przypadającym  
do dnia 31.12.2017r.prowadzonego przez Gminę Bogatynia, oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w      pkt 9.1.- 9.3. SIWZ 

 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 

postępowaniu). 

 

…………….….....…. (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 ………………………………………………………...……….. (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………………………...............................…, w następującym 

zakresie: 
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…………...............................................………......………………………………………(wskazać podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…..…………….……. (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) 
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Załącznik Nr 4 

                  

INFORMACJA SKŁADANA NA PODSTAWIE ART.24 ust.11  USTAWY PZP 

 
 

          Wykonawca / wykonawcy ………………………….. 
 
                      ………………………….. 

 
Nawiązując do zamieszczonej w dniu …………… na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, stosownie do treści art. 24 ust. 11 
ustawy Pzp biorąc udział w postępowaniu: o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 
pn. Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu  długoterminowego w kwocie 4.000.000,00  PLN z 
przeznaczeniem  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, w 
szczególności: z tytułu realizacji inwestycji, wynagrodzeń osobowych w jednostkach 
podległych, zobowiązań z tytułu  dostaw i usług z terminem wymagalności przypadającym  
do dnia 31.12.2017r.  
 
Oświadczamy, że Firma,/y, którą/e reprezentujemy 
 
1) nie należy do grupy kapitałowej*,  
 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami),  
 

z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 

 
2) należy do grupy kapitałowej* 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami),  

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

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

 

* niepotrzebne skreślić 

 
 

........................., dn. .........................                    ............................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka  

 
 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ( konsorcjum) lub w przypadku  spółki cywilnej )powyższy 
dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy lub każdy ze wspólników spółki cywilnej we własnym 
imieniu. 

 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 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 Prawa zamówień publicznych 

 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia 
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Załącznik  nr 5 do SIWZ 

 Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów  
 

ZOBOWIĄZANIE 
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia  pod nazwą: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa zamówienia publicznego) 

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

nazwa i adres  podmiotu udostępniającego zasoby 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę -  podmiotu przyjmującego 

 
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc  
upoważnionym(/mi) do reprezentowania podmiotu  udostępniającego zasoby 
 
o ś w i a d c z a m(/y), że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze 
zm.), odda Wykonawcy składającego ofertę do dyspozycji niezbędne zasoby: 
 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (np. doświadczenie, osoby, sprzęt) 
 

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

(zakres i okres udziału  innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego  
(np. jaki zakres zamówienia, jaka część zamówienia, jaki rodzaj robót, usług, dostaw) 

 

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

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 
(np. czynny udział – podwykonawstwo) 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których 
wskazane zdolności dotyczą 

 
 
Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………….. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 
                                                                                      ………………….…………………..……………………… 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli 
w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

 
Nazwa (Firma) Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………….……………… 
Siedziba firmy: 
 
……………………………………………………………………………………………..……………………… 
Adres do korespondencji: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel. …………………………………….   Fax ……………………………………………….. 
NIP: ………………………………………Regon: …………………………………………… 

 
 

 
Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu  długoterminowego w kwocie 
4 000 000,00PLN    na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
cywilnoprawnych, w szczególności: z tytułu realizacji inwestycji, wynagrodzeń 
osobowych w jednostkach podległych, zobowiązań z tytułu  dostaw i usług z 
terminem wymagalności przypadającym  do dnia 31.12.2017r.  
 

Harmonogram spłat kredytu – formularz cenowy ( wzór) 
 

Kwota kredytu   4 000 000,00 

Ilość rat    96 

Wibor 1M na dzień 10.11.2017r.  

Marża  

Prowizja  

data uruchomienia kredytu 22.11.2017 

 

 
 rzeczowi 

sta liczba 
dni w 

miesiącu 

spłata raty 
kapitałowej – 
ostatni dzień 
roboczy 

Rata  
kapitałowa 

PLN 

Rata 
odsetkowa 

(wibor + 
marża) 

Suma 
raty 

kapitału i 
odsetek 

do 
zapłaty 

Kapitał 
pozostający 

do spłaty 

  listopad 2017     

  grudzień 2017     

1 31 Styczeń 2018 41 666,67    

2 28 Luty 2018 41 666,67    

3 31 Marzec 2018 41 666,67    

4 30 Kwiecień 2018 41 666,67    

5 31 Maj 2018 41 666,67    

6 30 Czerwiec 2018 41 666,67    



 

 
 

31 

7 31 Lipiec 2018 41.666,67    

8 31 Sierpień 2018 41 666,67    

9 30 Wrzesień 2018 41 666,67    

10 31 Październik 2018 41 666,67    

11 30 Listopad 2018 41 666,67    

12 31 Grudzień 2018 41 666,67    

13 31 Styczeń 2019 41 666,67    

14 28 Luty 2019 41 666,67    

15 31 Marzec 2019 41666,67    

16 30 Kwiecień 2019 41666,67    

17 31 Maj 2019 41666,67    

18 30 czerwiec2019 41 666,67    

19 31 Lipiec 2019 41 666,67    

20 31 Sierpień 2019 41 666,67    

21 30 Wrzesień 2019 41.666,67    

22 31 Październik 2019 41 666,67    

23 30 Listopad 2019 41 666,67    

24 31 Grudzień 2019 41 666,67    

25 31 Styczeń 2020 41 666,67    

26 29 Luty 2020 41 666,67    

27 31 Marzec 2020 41 666,67    

28 30 Kwiecień 2020 41 666,67    

29 31 Maj 2020 41 666,67    

30 30 Czerwiec 2020 41 666,67    

31 31 Lipiec 2020 41 666,67    

32 31 Sierpień 2020 41 666,67    

33 30 Wrzesień 2020 41 666,67    



 

 
 

32 

34 31 Październik 2020 41 666,67    

35 30 Listopad 2020 41 666,67    

36 31 Grudzień 2020 41 666,67    

37 31 Styczeń 2021 41 666,67    

38 28 Luty 2021 41 666,67    

39 31 Marzec 2021 41 666,67    

40 30 Kwiecień 2021 41 666,67    

41 31 Maj 2021 41 666,67    

42 30 Czerwiec 2021 41 666,67    

43 31 Lipiec 2021 41 666,67    

44 31 Sierpień 2021 41 666,67    

45 30 Wrzesień 2021 41 666,67    

46 31 Październik 2021 41 666,67    

47 30 Listopad 2021 41 666,67    

48 31 Grudzień 2021 41 666,67    

49 31 Styczeń 2022 41 666,67    

50 28 Luty 2022 41 666,67    

51 31 Marzec 2022 41 666,67    

52 30 Kwiecień 2022 41 666,67    

53 31 Maj 2022 41 666,67    

54 30 Czerwiec 2022 41 666,67    

55 31 Lipiec 2022 41 666,67    

56 31 Sierpień 2022 41 666,67    

57 30 Wrzesień 2022 41 666,67    

58 31 Październik 2022 41 666,67    

59 30 Listopad 2022 41 666,67    

60 31 Grudzień 2022 41 666,67    



 

 
 

33 

61 31 Styczeń 2023 41 666,67    

62 28 Luty 2023 41 666,67    

63 31 Marzec 2023 41 666,67    

64 30 Kwiecień 2023 41 666,67    

65 31 Maj 2023 41 666,67    

66 30 Czerwiec 2023 41 666,67    

67 31 Lipiec 2023 41 666,67    

68 31 Sierpień 2023 41 666,67    

69 30 Wrzesień 2023 41 666,67    

70 31 Październik 2023 41 666,67    

71 30 Listopad 2023 41 666,67    

72 31 Grudzień 2023 41 666,67    

73 31 Styczeń 2024 41 666,67    

74 29 Luty 2024 41 666,67    

75 31 Marzec 2024 41 666,67    

76 30 Kwiecień 2024 41 666,67    

77 31 Maj 2024 41 666,67    

78 30 Czerwiec 2024 41 666,67    

79 31 Lipiec 2024 41 666,67    

80 31 Sierpień 2024 41 666,67    

81 30 Wrzesień 2024 41 666,67    

82 31 Październik 2024 41 666,67    

83 30 Listopad 2024 41 666,67    

84 31 Grudzień 2024 41 666,67    

85 31 styczeń 2025 41 666,67    

86 28 luty 2025 41 666,67    

87 31 marzec 2025 41 666,67    



 

 
 

34 

88 30 kwiecień 2025 41 666,67    

89 31 maj 2025 41 666,67    

90 30 czerwiec 2025 41 666,67    

91 31 lipiec 2025 41 666,67    

92 31 sierpień 2025 41 666,67    

93 30 wrzesień 2025 41 666,67    

94 31 październik 2025 41 666,67    

95 30 listopad 2025 41 666,67    

96 31 grudzień 2025 41 666,35    

   

Razem 

 

4 000 000,00 

   

 

                             

 

 
    ……………………..dnia………………….. 

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

                                                                                                       (podpis osoby uprawionej do 
                                                                                                               reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


