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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 

progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  

Prawo zamówień publicznych  

 

 

 

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 

2.150.000,00 zł.  

Nr sprawy IZP.271.6.2018 

 

 

ZATWIERDZAM 

            

 

……………………….......... 

/ WÓJT GMINY GIDLE/ 

DNIA 14.05.2018r. 

 

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca 

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 

oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym prze Zamawiającego. 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

Gmina Gidle, ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle, 

 telefon: /34/ 327-20-27, faks: /34/ 327-21-11,  

adres strony internetowej: www.bip.gidle.pl,  

adres poczty elektronicznej: zampubliczne@gidle.pl  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z poź. zm.). 

2. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Rodzaj zamówienia: usługa. 

4. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 

39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. W sprawach nieuregulowanych ustawa Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2017r. poz. 459 z póź. zm.) 

6. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia : 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 

2017r. poz. 1579 z póź. zm.). 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenia zamówienia ( Dz. U. z 2016r. poz. 1126). 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w 

sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 

podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. 

poz. 2477).   

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do 

wysokości: 2.150.000,00 zł. ( słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100) związanego z uruchomieniem środków na sfinansowanie 

zadania pod nazwą „ Budowa wodociągu o kanalizacji w miejscowości 

Stanisławice w gminie Gidle”. 

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w 

złotych polskich (PLN). 

http://www.bip.gidle.pl/
mailto:zampubliczne@gidle.pl
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3. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31.12.2034r.  

4. Karencja w spłacie kapitału – 6 miesięcy 

5. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie 

weksel In blanko wraz z deklaracją wekslowa opatrzone kontrasygnatą 

Skarbnika Gminy. 

6. Uruchomienie kredytu nastąpi w czerech transzach według dyspozycji 

Zamawiającego. Pierwsza transza do 30.05.2018 r.   

7. Wykonawca dokona uruchomienia kredytu zgodnie z dyspozycjami 

Zamawiającego bez naliczenia prowizji od niewykorzystanej części kredytu. 

8. Wykonawca uruchomi środki poszczególnych transz kredytu w ciągu 

najpóźniej 3 dniu od otrzymania dyspozycji Zamawiającego i przekaże na 

rachunek bieżący Zamawiającego, nr rachunku: 22 8267 1019 2101 0000 0127 

0001.  

9.  Dopuszcza się możliwość niewykorzystania w całości kredytu bez obciążenia 

Zamawiającego dodatkowymi kosztami przy czym Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o niewykorzystaniu w całości kredytu w trybie przewidzianym do 

wcześniejszej spłaty części bądź całości kredytu. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub 

całości kredytu w terminie przez niego wyznaczonym , pod warunkiem 

uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy nie później niż 3 dni 

przed datą wcześniejszej spłaty całości bądź części kredytu. Zamawiający z 

powyższych tytułów nie poniesie dodatkowych kosztów.   

11. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu odsetki naliczane 

będą tylko z okres do terminu spłaty. 

12. W przypadku dokonani przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części 

kredytu, Strony ustalają nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do 

umowy. Za powyższą czynność Zamawiający nie będzie obciążony 

dodatkowymi kosztami.  

13. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia i pobierania prowizji 

przygotowawczej, a także prowizji od udzielonego kredytu ani żadnych 

dodatkowych prowizji i opłat. Jedynym kosztem ponoszonym przez 

Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu. 

14. Opis sposobu obliczania oprocentowania – kwota wykorzystanego kredytu 

będzie oprocentowana w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej. 

Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej powiększonej 

o stała w całym okresie kredytowania marżę banku. Stawka referencyjna 

liczona będzie jako WIBOR 1M dla międzybankowych depozytów 

jednomiesięcznych obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 

każdego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są 

naliczane i spłacane- dla  kredytów ze zmienną stopą procentową. Do 

wyliczenia ceny oraz w trakcie trwania umowy będzie obowiązywał kalendarz 

rzeczywisty tj. 365/366 dni (rzeczywista liczba dni w miesiącu). 
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15. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach 

obrachunkowych zgodnie z faktyczna liczba dni w miesiąca kalendarzowego 

przy czym: 

a) Pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty transzy kredytu 

i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, 

b) Ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowita 

spłatę kredytu . 

16. Spłata kapitału nastąpi w kwartalnych ratach. Rata kapitału będzie płacona 

ostatniego dnia roboczego ostatniego miesiąca danego kwartału. Ostatnia rata 

kredytu będzie płacona 31 grudnia 2034 roku. Wysokość rat kapitału wg 

harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

17. Na potrzeby wyliczenia ceny należy przyjąć, że uruchomienie poszczególnych 

transz kredytu nastąpi w terminach określonych w punkcie 6. 

18. Spłata odsetek nastąpi w ratach miesięcznych – odsetki naliczone od kwoty 

faktycznie udzielonego kredytu. 

19. Spłata ostatnie raty odsetkowej może być dokonana w dniu spłaty ostatniej raty 

kredytu. 

20. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od 

pracy uważa się, że termin zostaje zachowany, jeżeli spłata nastąpi w ostatnim 

dniu roboczym przed ta data. 

21. Płatność rat kapitałowych o których mowa w pkt. 16) mogą ulec przesunięciu, 

pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o 

odroczenie płatności na czas oznaczony. Wniosek winien być złożony u 

Wykonawcy (w banku) najpóźniej 10 dni przed terminem płatności raty 

kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może 

wykraczać poza termin obowiązywania umowy. Niespłacona rata kapitałowa 

wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na 

niezmiennych zasadach określonych w ofercie i umowie. Po każdorazowym 

przesunięciu terminu raty kapitałowej Wykonawca dokona stosownego 

przeliczenia tabeli spłat rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do treści 

wniosku Zamawiającego o odroczenie terminu płatności. Z tytułu ww. 

czynności opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca nie będzie pobierał 

żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. 

22. Wyliczenie ofertowe ceny w PLN Wykonawca dokona na podstawie stawki 

WIBOR 1M z dnia 10 maja 2018r. – 1,64% i marża banku. 

23. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV):   

CPV 66113000-5 Usługi udzielania kredytu 

24. Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu określonego w art. 29 ust. 3a 

Ustawy Pzp, polegającego na tym, że osoby zaangażowane w realizacje 

zamówienia były zatrudnione na umowie o pracę na podstawie ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 108 ze zm.) 

25.  Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie 
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umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. 

koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia: czynności techniczno-formalne 

związane z udzieleniem i obsługą kredytu, w tym m. in. prowadzenie rachunku 

kredytobiorcy, naliczanie odsetek, ustalanie bieżących sald.  

26.  Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności, o 

których mowa  

w ust. 24 będą na czas ich wykonywania zatrudnieni na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108).  

27. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wykonujące ww. czynności są 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). W 

odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

powyższe oświadczenie należy przedłożyć wraz z kopią umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 

28. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez 

Wykonawcę zobowiązania  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

przy czynnościach wskazanych powyżej przez Zamawiającego, Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem 

podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio w stosunku do podwykonawców i 

dalszych podwykonawców 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia ( spłaty kredytu ) – 31.12.2034r. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH 

WARUNKÓW ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA  

1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej , o ile to wynika z odrębnych przepisów; 

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek , o którym mowa w pkt. 1, 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada zezwolenie 

na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacje 

usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1876 z 

póź.zm.), lub dokumentów równoważnych potwierdzających prawo 

prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej; 
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Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

Wykonawca potwierdza w ofercie spełnianie wyżej określonych warunków 

poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt VI ust. 1 

SIWZ. 

 

2.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca 

nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 

Ustawy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu udostępniającego potencjał, nie potwierdzają spełnienia 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca 

w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 

lub ekonomiczną. 

 

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto 
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likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidacje majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne ( Dz. U. z 

2017 r. poz 1508) 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 likwidacje jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).     

 

Wykonawca potwierdza w ofercie brak podstaw do wykluczenia poprzez 

złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt VI ust. 2 SIWZ 

 

VI. WYKAZ OŚWIDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA  

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca 

dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym w SIWZ. Zakres oświadczenia określono w załączniku nr 

3 do SIWZ.  

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w 

postępowaniu wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Zakres oświadczenia 

określono w załączniku nr 4 do SIWZ.     

3. Dokument w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w oryginale lub 

uwierzytelnionej notarialnie kopii) – jeżeli dotyczy 

4. Na  potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie 

podlegania wykluczeniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej 

oceniona na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni, składa następujące oświadczenia i dokumenty:   

4.1. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 

a) 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 wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminy składania ofert;  

4.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu: 
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a) Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub 

handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - zezwolenie 

Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o 

którym mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1876 z późn. zm.), 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.  

UWAGA: Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, czyli 

dokumenty o których mowa w punktach a)  będą musieli złożyć 

odpowiednio: wykonawca, (w przypadku składania oferty wspólnej – każdy 

ze wspólników konsorcjum) oraz podmioty, na których zasoby powołuje się 

wykonawca w celu  spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji, innych podmiotów, 

musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (składane w 

oryginale). Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą; 

 

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

zamawiającego, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie  o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

zamówienie publiczne. Wymaganie powyższe dotyczy wszystkich 

wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.    

7.    Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 

1) Wypełniony druk „Formularz ofertowy” wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do 

niniejszej specyfikacji.  

2) Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z 

dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 
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wynika wprost  z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do 

oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub 

kserokopii potwierdzonej notarialnie. 

3) Wypełniony załącznik Nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy 

dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu , o których mowa w 

rozdziale VI ust 1 SIWZ; 

4) Wypełniony załącznik Nr 4 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy 

dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, 

o którym mowa w rozdziale VI ust. 2  SIWZ; 

5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy 

dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

notarialnie; 

6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) – w oryginale; 

 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 Pzp). 

UWAGA: 

Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, czyli dokumenty                       

o których mowa w rozdziale VI  będą musieli złożyć odpowiednio: wykonawca, 

(w przypadku składania oferty wspólnej – każdy ze wspólników konsorcjum) 

oraz podmioty, na których zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. 

8.  Wykonawcy z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej  

1) Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4.1 składa 

dokument, lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaję się 

dokumentu, o którym mowa w ppkt 1), zastępuje się go dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, 

o którym mowa w niniejszym punkcie powinien być wystawiony zgodnie                 

z terminem wskazanym w ppkt 1). 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 
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którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu.  

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

9.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie  

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego; 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenia  o których mowa w ust. 7 pkt 2) i 3) składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu. 

3) W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców.  

4) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.  

 10.  Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 

1) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w 

oryginale. 

2) Pozostałe dokumenty, wymienione w SIWZ, inne niż określone w pkt 1, składane 

są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3) 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. 

4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

11. 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, 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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12. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 Pzp, 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, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

13. 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. 

14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, 

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 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114). W przypadku wskazania przez wykonawcę 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, które 

znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 

Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta  z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są 

one aktualne. Podobnie w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności 

tych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.     

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZANIA OSWIDCZEŃ I DOKUMENTÓW , A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UORAWNIONYCH DO 

POROZUMIENWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych informacji w 

przedmiotowym postępowaniu: 

1) Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, faksem lub drogą 

elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług 

droga elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz.1219 ze zm.). Numer faksu i adres 

poczty elektronicznej podane zostały w pkt. I niniejszej SIWZ.  

2) Oferty muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa 

się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca.   

3) Oświadczenia i dokumenty, w tym składane przez wykonawcę na podstawie 
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wezwania w trybie art. 26 ust. 2 lub 3 ustawy Pzp, składane są w formie 

przewidzianej przez ustawodawcę w obowiązujących w tym zakresie przepisach.  

4) Przekazywane faksem lub drogą elektroniczną wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. O braku czytelności wiadomości przekazanej faksem lub drogą 

elektroniczną, strona otrzymująca faks lub e-mail powinna natychmiast 

powiadomić stronę, która wiadomość przekazała. Brak informacji oznaczać 

będzie, że strona otrzymująca faks lub e-mail mogła zapoznać się z jego treścią. 

5) Za datę powzięcia wiadomości, uważa się dzień, w którym strony postępowania 

otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

6) Urząd Gminy Gidle czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15, we 

wtorki  w godzinach: 8.00-16.00. W pozostałe dni oraz dni świąteczne Urząd 

Gminy Gidle nieczynny. 

2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnione są następujące osoby: 

1) Irena Rak, tel. /34/ 327-20-27, w godz. pracy Urzędu Gminy Gidle – w zakresie 

przedmiotu zamówienia; 

2) Małgorzata Jezuita, tel.: jak wyżej – w zakresie procedury przetargowej.   

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania          

ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o 

tym zamawiającego. 

 

X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Przygotowanie oferty: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w języku polskim i pod 

rygorem nieważności w formie pisemnej. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3) Oferta oraz wymagane formularze i oświadczenia składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga 

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
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5) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby/ osób podpisującej/ podpisujących ofertę. 

6) Wszystkie strony powinny być spięte (szyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

7) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym 

uczestnikom postępowania, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie 

składania, zastrzegł że nie mogą one być udostępniane i wykazał, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

8) W celu właściwego zabezpieczenia przed ujawnieniem tajemnicy 

przedsiębiorstwa, wykonawca powinien zamieścić w ofercie informację, które 

dokumenty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i 

umieścić w dodatkowej kopercie z adnotacją „tajemnica przedsiębiorstwa”.     

2. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/ opakowaniu w 

sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

2) Koperta/ opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do 

zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone 

nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

„Oferta – Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 

2.150.000,00zł” 

nie otwierać przed 22.05.2018r., przed godz. 10.30” 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 

nienależytego oznakowania koperty/ opakowania lub braku którejkolwiek z 

wymaganych informacji, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 

terminem otwarcia ofert, a w przypadku składania oferty pocztą lub kurierem – 

za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.   

XI MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 22.05.2018r. do godz. 10.00 w siedzibie 

Zamawiającego: Urząd Gminy w Gidlach, ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle, pokój nr 9 

– Sekretariat (I piętro). 

2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 22.05.2018r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy w Gidlach, ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle, pokój nr 3 – Sala obrad 

(parter). 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 

niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.bip.gidle.pl informacje dotyczące: 

1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

http://www.bip.gidle.pl/
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     ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w           

ofertach. 

XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca w formularzu oferty poda cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Cena podana w ofercie (całkowity koszt kredytu) powinna zawierać wszystkie koszty, 

które poniesie Zamawiający. 

2. Cenę za wykonanie zamówienia (całkowity koszt kredytu) należy podać na formularzu 

ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej siwz, w wielkości wyrażonej w PLN 

cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena, tj. całkowity koszt kredytu ma stanowić: 

sumę odsetek za okres kredytowania, w tym: 

1) sumę odsetek za okres kredytowania (cenę oprocentowania kredytu) należy 

obliczyć w oparciu o stopę oprocentowania kredytu - rozumianą jako sumę dwóch 

składników: stawki bazowej WIBOR 1M i marży banku i podać w wielkości 

wyrażonej w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W celu 

porównania złożonych ofert, odsetki za 2018 r. powinny być naliczone od dnia 

terminów uruchomienia poszczególnych transz, tj. 

a) stawka bazowa - do obliczenia ceny należy przyjąć stałą stopę WIBOR 1M z dnia 

10.05.2018 r. wynoszącą 1,64% 

b) marża banku - należy podać ilość punktów procentowych (wartość dodatnia lub 

ujemna),  o które zostanie powiększona lub pomniejszona stawka bazowa zakładając, 

że marża będzie stała przez cały okres kredytowania (podawana z dwoma miejscami 

po przecinku). 

4. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wyrażona w PLN - służyć 

będzie tylko do porównania złożonych ofert i nie będzie wiążąca z ceną, za którą 

faktycznie zrealizowane zostanie zamówienie. Wiążące będą jedynie podane  

w ofercie: marża banku wyrażona w punktach procentowych obowiązująca przez cały 

okres realizacji zamówienia. 

5. Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć: 

a) całkowite wykorzystanie kredytu, tj. 2.150.000,00 zł zgodne z harmonogramem 

wypłaty transz, 

b) spłata kapitału nastąpi w kwartalnych ratach, rata kapitału będzie płacona ostatniego 

dnia roboczego ostatniego miesiąca danego kwartału, ostatnia rata kredytu będzie 

płacona 31 grudnia 2034 roku. Wysokość rat kapitałowych została przedstawiona w 

załączniku nr 2 do SIWZ.  

 

XIII OPIS KRYTERÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 

OFERT 

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 

kryteria oceny ofert: 

1) cena (łączny koszt obsługi kredytu) [C] – 100 %  60%, 

2. W zakresie kryterium „cena” oferta z najniższą ceną brutto (kosztem obsługi kredytu) 

spośród ofert nieodrzuconych, otrzyma maksymalna liczbę punktów w tym kryterium, 

tj. 100, pozostałe proporcjonalnie mniej według poniższego wzoru.  
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                          Cn 

P1 = ---------- x 100 pkt 

               Cb 

gdzie: 

P1  – liczba punktów w kryterium „cena”, wyliczona dla danej oferty; 

Cn  – najniższa cena brutto (koszt obsługi kredytu) spośród ofert nie odrzuconych; 

Cb  – cena brutto (koszt obsługi kredytu) oferty badanej. 

 

Wynik zaokrąglany będzie do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami 

matematycznymi. 
 

3. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (maksymalnie 100) zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 

uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, 

którego oferta uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie 100).  

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym 

kosztem , a jeśli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen i kosztów 

wyższych niż w zaoferowanych ofertach. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca składający ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadził 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. 

 

XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE 

POWINNYZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę  

w niniejszym postępowaniu.  

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy 

na warunkach wskazanych przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  

w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 
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4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia: 

1) złożono tylko jedną ofertę, 

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego 

wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła 

wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 93 ust. 1. 

6. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia należy dostarczyć umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców. 

7. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością, a wartość zamówienia przekracza podwójną wielkość kapitału 

zakładowego, przed podpisaniem umowy należy dostarczyć uchwałę zgromadzenia 

wspólników upoważniającą Zarząd do zawarcia umowy (art. 230 Kodeksu Spółek 

Handlowych) o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. 

8. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu: 

1) dokument potwierdzający umocowanie osób przewidzianych do podpisania 

umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do 

oferty, 

2) oświadczenie, że osoby wykonujące czynności związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, o których mowa w rozdziale III ust. 24 siwz będą zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). 

 

XV WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA 

NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XVI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą stanowią 

załącznik nr 6 do siwz. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty w przypadkach określonych w załączonych istotnych postanowieniach umowy. 

XVII PODWYKONAWCY 
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1. Zamawiający może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.  

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w poz. 7 formularza ofertowego 

(Załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCHY WYKONAWCY W TOKU POSTYEPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes                 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4.  Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podst. art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 

o cenę, 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

4) odrzucenia oferty odwołującego, 

5) opisu przedmiotu zamówienia, 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo  

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu               

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 
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8. W przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy 

zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

9. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli 

postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w przypadku 

gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia  

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert. 

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania zamawiającego. 

15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 

skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

16. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 

właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

17. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 

Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do 

czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 

18. Dział VI Środki Ochrony Prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiera szczegółowe regulacje 

prawne dotyczące środków ochrony prawnej 

 

XIX INNE INFORMACJE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 i 7 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

http://n45.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8983&full=1
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4. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w 

złotych polskich. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i jest zgodna z treścią niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą 

wg przyjętych kryteriów wyboru  sposobu oceny ofert. 

 

XX ZAŁACZNIKI DO SIWZ 

 

1. Wzór formularza ofertowego; 

2. Harmonogram spłat rat kapitałowych kredytu; 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

5. Oświadczenie o grupie kapitałowej; 

6. Istotne postanowienia umowy; 

7. Uchwała Nr XLII/278/18 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 marca 2018 roku w 

sprawie zaciągnięcia kredytu roku 2018; 

8. Uchwała Nr II/58/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty 

kredytu długoterminowego; 

9. Sprawozdanie finansowe Rb za 2017r.; 

10. Sprawozdanie finansowe Rb za I kwartał 2018r.; 

11. Uchwała nr II/3/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej 

możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej 

kwoty długu Gminy Gidle.  


