
ROG.271.3.2011

ZATWIERDZAM                                                                  Zębowice,  29.08.2011 r.

Wójt Gminy Zębowice

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) - zwanej dalej ustawą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 
1 550 000 zł, przeznaczonego na budowę i przebudowę dróg

Nazwa Zamawiającego:      Gmina Zębowice

Adres:46-048 Zębowice, ul. Murka 2,  województwo opolskie, powiat oleski
Telefon, faks                         77 42 16 076,  77 42 16 076 w. 36
Strona internetowa: www.zebowice.biuletyn.info.pl (BIP)  oraz www.zebowice.pl 
Adres e-mail                         ug@zebowice.pl

I. Tryb  udzielenia  zamówienia  publicznego  oraz  miejsca,  w których  zostało  
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

 
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego dla zamówień, których wartość nie przekracza kwot określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; na podstawie przepisów ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, ze 
zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

http://www.zebowice.biuletyn.info.pl/
http://www.zebowice.pl/


2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia  266204-2011 z dnia 31.08.2011 r.
 strona internetowa Zamawiającego – www.zebowice.biuletyn.info.pl  oraz www.zebowice.pl w dniu 

31.08.2011 r.
 tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu  31.08.2011 r.

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66.11.30.00-5 – usługi udzielania kredytu

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Zębowice   kredytu długoterminowego (na 
okres 4 lat), w wysokości łącznie  1  550 000 zł  (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt 
tysięcy złotych). Gmina  Zębowice  kredyt ten przeznaczy na budowę i przebudowę dróg.

2. Dostępność kredytu w transzach:
          -   90 000 zł  – 26.09.2011 r.
          - 560 000 zł – 24.10.2011 r.
          - 900 000 zł – 28.11.2011 r

3. Spłata kredytu  nastąpi w 48  miesięcznych ratach  kapitałowych, płatnych  w ostatnim dniu 
miesiąca łącznie z odsetkami, z uwzględnieniem karencji do 31.12.2016 r.  

Odsetki  za okres karencji spłacane będą kwartalnie począwszy od 31.03.2012 r do 
 31.12.2016 r.

W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek  przypadnie w dzień wolny od pracy, to 
Zamawiający  ureguluje  wymaganą  ratę  w  ostatnim  dniu  roboczym  poprzedzającym 
wyznaczoną datę spłaty.

4. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową redyskonta weksli + 
stała marża banku  lub pomniejszone o oferowany upust.  Przez okres spłaty kredytu oferowana 
marża nie może zostać podwyższona (a upust pomniejszony).
Do obliczenia wysokości odsetek przyjąć zmienną stopę procentową redyskonta weksli z dnia 
07.09.2011 r.

     5.  Prowizja płatna w dniu uruchomienia kredytu.
6. Harmonogram spłaty kredytu:
- w roku 2017 – 350 000 zł w dwunastu ratach,
- w roku 2018 – 450 000 zł w dwunastu ratach,
- w roku 2019 – 450 000 zł w dwunastu ratach,
- w roku 2020 -  300 000 zł w dwunastu ratach,
7. Zabezpieczeniem  spłaty  kredytu  będzie  weksel  własny  in  blanco  z  deklaracją  wekslową. 

Zamawiający podpisze  oświadczenie o poddaniu się egzekucji .
8. Zamawiający zastrzega sobie:

            1) prawo wcześniejszej spłaty kredytu lub rezygnacji z części kredytu  bez   dodatkowych 
kosztów związanych z wcześniejszą spłatą,

2) odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego,
3) nie otwierania rachunku w nowym banku.

9. W  celu  wstępnego  zbadania  zdolności  kredytowej  Zamawiającego  przez  wykonawcę, 
udostępnia  się  poprzez  zamieszczenie  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie 
www.zebowice.biuletyn.info.pl oraz załącza do siwz następujące informacje:

http://www.zebowice.biuletyn.info.pl/
http://www.zebowice.pl/
http://www.zebowice.biuletyn.info.pl/


1) uchwałę Rady Gminy w Zębowicach w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego,

2) budżet Gminy Zębowice na 2011 r.,
3) sprawozdanie Rb-NDS  z wykonania budżetu za 2010 r.
4) wieloletnia prognoza finansowa

III.  Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

IV. Termin wykonania zamówienia

Od  27.09.2011 r. do 31.12.2020 r. 

V. Informacja o podwykonawcach

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega, że zamówienie
nie może być powierzone podwykonawcom.

 VI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie 

zobowiązania,
2) muszą  ustanowić  pełnomocnika  Wykonawców występujących  wspólnie  do 

reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

3) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną,
4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum 

zostanie  wybrana   jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  może  wezwać  do 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) każdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz że brak jest podstaw do ich 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

b) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, 
potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

VII. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej

Wykonawca  mający  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
31  grudnia  2009  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający 
od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 



VIII.  Waluta,  w  jakiej  będą  prowadzone  rozliczenia  związane  z realizacją  niniejszego 
zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych 
polskich. 

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz  opis  sposobu dokonywania oceny spełniania  
tych warunków

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
– o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający zezwolenia uprawniające 
do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z póz. zm.). Spełnianie warunku zostanie ocenione na 
podstawie złożonych dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2. Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – nie 
określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie 
złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3. Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – nie określa 
się  minimalnych  standardów;  spełnianie  warunku  zostanie  ocenione  na  podstawie  złożonego 
oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 
warunku – nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na 
podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
– nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie 
złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
X. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu 

potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
należy przedłożyć zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na 
podstawie ustawy Prawo bankowe.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  
wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.



3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument 
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

4. Inne dokumenty - formularz ofertowy z załączonym harmonogramem spłaty kredytu.

XI. Wymagania dotyczące wadium

Nie żąda się wniesienia wadium.

XII.  Termin związania ofertą

1.  Wykonawca  składając  ofertę  pozostaje  nią  związany  przez  okres  30  dni  licząc  od dnia 
składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy 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.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres  związania  ofertą.  Jeżeli  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po 
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4.  W  przypadku  wniesienia  odwołania po  upływie  terminu  składania  ofert   bieg  terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu  do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XIII.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z Wykonawcami  oraz  
przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  a także  wskazanie  osób   uprawnionych  
do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane będą faksem (nr  77 42 16 076 w. 36 ) lub drogą elektroniczną,  przy czym 
zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. Forma pisemna wymagana jest do   złożenia oferty wraz z załącznikami.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu – każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – na podstawie art. 27 
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SIWZ na wniosek wykonawcy 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.

5. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  ma  prawo  zmiany  treści  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku wprowadzenia 



takiej  zmiany,  informacja  o tym  zostanie  zamieszczona  na stronie  internetowej 
Zamawiającego  –  www.zebowice.biuletyn.info.pl   i  www.zebowice.pl oraz  niezwłocznie 
przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego.

6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 
Marię Batkowską, tel.  77 42 16 076 w. 30,  faks  77 42 16 076 w. 36
e-mail:     ug@zebowice.pl

XIV.  Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertę  należy  umieścić  w  zaklejonym,  nieprzezroczystym  opakowaniu  (np.  koperta) 
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Pełna nazwa i  dokładny adres Wykonawcy (ulica,  numer lokalu,  miejscowość,  numer kodu 
pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat:
                                                    Gmina Zębowice

ul. Murka 2, 46-048 Zębowice

OFERTA  na udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości  1 550 000 zł 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
 tj.  12.09.2011 r. godz. 10:15

Uwaga
Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z nieprawidłowego 
oznakowania  opakowania lub  braku  którejkolwiek  informacji  podanych  w  niniejszym 
punkcie.

2. Podpisy.
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi 
ujawnionymi  w  KRS  –  rejestrze  przedsiębiorców  albo  w ewidencji  działalności 
gospodarczej,

2) osobę/osoby posiadające pełnomocnictwo. 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. 
zm.),  muszą  być  oznaczone  klauzulą NIE  UDOSTĘPNIAĆ  –  TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie 
lub  osobno).  W innym przypadku  wszystkie  informacje  zawarte  w ofercie  będą 

http://www.pansa.pl/


uważane za ogólnie dostępne i  mogą być  udostępnione pozostałym Wykonawcom 
razem z protokołem postępowania,

2) zastrzeżenie  informacji,  danych,  dokumentów  lub  oświadczeń  nie  stanowiących 
tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o nieuczciwej  konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie.

4. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę przygotowaną  według  wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:

a) w języku polskim, 
b) w formie pisemnej, 
c) pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.

5. Zaleca się, aby:
1) ewentualne  poprawki i  skreślenia  lub  zmiany w tekście  oferty (i w załącznikach  do 
oferty)  były  parafowane  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  wykonawcy  lub 
posiadającą pełnomocnictwo,
2) każda  zapisana  strona  oferty  (wraz  z  załącznikami  do  oferty)  była  parafowana 
i ponumerowana kolejnymi numerami,
3) kartki  oferty  były  spięte  (z  zastrzeżeniem,  że  część  stanowiąca  tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
4) oferta  została  opracowana  na  wzorze  lub  wg  wzoru  załączonego  do  specyfikacji  - 
niezastosowanie  wzoru  podanego  przez  Zamawiającego  nie  spowoduje  odrzucenia  oferty 
(jednak  Wykonawca  musi  zawrzeć  w swojej  ofercie  wszystkie  dane  wymagane  przez 
Zamawiającego).
6. Zmiana / wycofanie oferty:

1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę,

2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić 
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

3) pismo należy złożyć  zgodnie  z  opisem podanym w rozdziale  15  pkt  1  niniejszej 
SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Zwrot oferty bez otwierania.
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego,  46-048  Zębowice,  ul.  Murka  2, 
sekretariat UG pok. Nr 10, do dnia   12.09.2011 r. godz. 10:00  .  

          Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
2. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok. 15, 
           dnia 12.09.2011r., godz. 10:15  .  
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
4. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.



5. Otwierając  oferty  Zamawiający  poda  nazwy (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców,  którzy 
złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.

6. Informacje, o których mowa w pkt 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy 
nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

7. UWAGA  –  za  termin  złożenia  oferty  przyjmuje  się  datę  i  godzinę  wpływu  oferty 
do Zamawiającego,  a  nie  datę  i  godzinę  jej  wysłania  przez  Wykonawcę  (np. przesyłką 
pocztową lub kurierską).

8. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Zamawiający poprawi w ofercie:
 1)   oczywiste omyłki pisarskie,

       2)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych 
dokonanych poprawek, z tym że: 

3)  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 
zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVI.  Opis sposobu obliczania ceny

1. Cenę wykonania zamówienia  należy podać w złotych polskich wg formularza „Oferta”  (zał. 
Nr 1 do SIWZ).

2.  Cena oferty powinna zawierać odsetki za cały okres spłaty kredytu, opłaty, prowizje i inne 
podobne świadczenia.

3. Dla jednakowego obliczenia ceny oferty należy przyjąć zmienną stopę procentową redyskonta 
weksli  z dnia  07.09.2011 r.    

XVII. Opis  kryteriów,  którymi Zamawiający  będzie  się  kierował  przy wyborze oferty,  wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryterium  oceny ofert – najniższa cena.

×=
 C
 C

OB

NKC 100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
CN - najniższa zaoferowana cena 
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

XVIII. Informacje  o  formalnościach,  jakie  zostaną  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. W  zawiadomieniu  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  Zamawiający  poinformuje 
Wykonawcę o terminie, po upływie którego umowa może być zawarta.

2. Zamawiający  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  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 (tj.  
faksem lub drogą elektroniczna, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Kwota kredytu – 1 550 000 zł -  zostanie wpłacona na wskazany rachunek bankowy  w 
transzach i terminach wymienionych   w  rozdziale 2 ust. 2 SIWZ.

2. Kwota kredytu wraz z należnymi odsetkami zostanie spłacona przez  Gminę Zębowice  w 
ratach  miesięcznych określonych w rozdziale 2 ust. 3 SIWZ.       

3. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową redyskonta weksli 
powiększonej o marżę, lub pomniejszonej o upust.

4. Spłata będzie realizowana na podstawie każdorazowego pisemnego zawiadomienia 
przesłanego przez bank. 

5. Zawiadomienie będzie zawierało m.in. następujące dane :
a) niespłacona kwota kapitałowa,
b) aktualna wysokość stopy procentowej,
c) kwota odsetek,
d) kwota do zapłaty,
e) termin zapłaty.

6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową.
7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej  umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w 
następujących przypadkach:

1) zmniejszenia marży kredytu przez bank  (lub zwiększenia upustu) – na wniosek 
(propozycję) wybranego banku, który udzielił Zamawiającemu kredytu;

2) skrócenia okresu spłaty kredytu oraz zmniejszenia kwoty kredytu  – w przypadku 
uzyskania przez Zamawiającego ponadplanowych dochodów własnych, 

3) zmiany terminów spłat rat kredytu – jeżeli  Zamawiający będzie przewidywał trudności 
finansowe w dotrzymaniu określonego w  SIWZ terminu spłat. 

Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XXI. Inne informacje

Nie przewiduje się:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XXII. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  
postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Informacja wykonawcy.



1) Wykonawca 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.

2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo 
wykona czynności zaniechane i poinformuje o tym wykonawców w sposób przewidziany w 
ustawie dla tej czynności.

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

2. Odwołanie
1) 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.

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę;
b)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego.

3) 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.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5) 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. 
Uznaje 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 
za pomocą jednego ze sposobów określonych w rozdziale II pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

6) 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 rozdziale II 
pkt. 1 specyfikacji, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.

8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania 
ofert.

10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11) W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie będzie mógł zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, 
zwanych dalej „orzeczeniem”.

12) Po wniesieniu odwołania Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od 
dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu 



o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści je również na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana 
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

13) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a jego kopię należy doręczyć Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie.

14) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 
korzyść jednej ze stron. 

15) Zamawiający może wnieść do Prezesa KIO odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie 
wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

16) W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu KIO może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron 
oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie 
wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie 
przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza 
lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem 
zawartym w odwołaniu. 

17) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 
Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu przez Zamawiającego, KIO umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, 
powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem 
zawartym w odwołaniu. 

18) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 
zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w 
odwołaniu, KIO rozpoznaje odwołanie. 

19) Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
20) Koszty postępowania odwoławczego:

a) w okolicznościach, o których mowa w pkt 16, znosi się wzajemnie;
b) w okolicznościach, o których mowa w pkt 17:

• ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione 
w odwołaniu po otwarciu rozprawy,

• znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty 
przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;

c) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 18, ponosi:
• odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez KIO,
• wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez KIO.

21) Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku KIO 
umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, 
odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

XXIII. Informacje dodatkowe

1. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach gdy:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;



2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty;

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, Ustawy P.z.p. zostały 
złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.

1.1 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy:
• ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert,
• złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1.2 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje 
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 
przygotowania oferty.

2. Zawarcie umowy:
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z 

zastrzeżeniem art. 183 Ustawy P.z.p., 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 Ustawy P.z.p., albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób.

2. Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy P.z.p. umowa w sprawie niniejszego 
zamówienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej;
b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy P.z.p. nie 

stanowią inaczej;
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej; 
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.

4. Umowa zawarta z wykonawcą musi odpowiadać treści złożonej oferty, a 
zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy zamawiającym i 
wykonawcą negocjacji dotyczących oferty ani dokonywanie w jej treści jakichkolwiek zmian, za 
wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowie.



XXIV Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1. wzór formularza ofertowego
Załącznik Nr 2. wzór oświadczenia Wykonawcy – art. 22 ust 1  ustawy 
Załącznik Nr 3. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  – art. 24 ust. 1 

ustawy.



Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: udzielenie Gminie Zębowice kredytu w 
wysokości 1 550 000 zł, przeznaczonego na  budowę i przebudowę dróg

1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa 
…………………………………………………………………………………………………..
siedziba………………………………………………………………………………………….
nr telefonu/faksu/e-mail:………………………………………………………………………..
nr NIP ……………………………….. nr REGON ……………………………
3. Zobowiązania Wykonawcy
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Zębowice 
kredytu w wysokości 1 550 000 zł, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
dnia    ...................2011 r., nr ogłoszenia  ...................................-2011

oferujemy
udzielenie kredytu długoterminowego na okres 4 lat: 

Lp Wyszczególnienie Wartości wyrażone w : Uwagi
% złotych

1 Oferowane oprocentowanie 
kredytu wg zmiennej stopy 
procentowej
 redyskonta weksli na dzień 
07.09.2011 r. 

X

 Redyskonta 
weksli

 ................. %
oferowana marża 

banku 

................ %
lub oferowany 

upust

..………%

2 Wysokość w zł  odsetek za 
okres spłaty wg 
oprocentowania podanego w 
poz. 1 tabeli

X X

3. Wysokość prowizji X

4. Inne koszty banku X X



Cena oferty 

Słownie zł …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Uwaga - do wypełnienia miejsca zacieniowane
Do zestawienia załączamy  harmonogram spłaty kredytu (na poszczególne okresy spłaty). 

4. Oświadczenia Wykonawcy:

6) zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie od dnia zawarcia umowy do ............... r.
7) uważam się za związanego niniejszą ofertą  przez okres 30 dni, licząc od dnia składania 

ofert.
8) na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i 

dokumenty :

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

5. Zastrzeżenie Wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

6. Inne informacje wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

………………………………………..
(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

data ..............................



Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Składając ofertę na :

Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 
1 550 000 zł, przeznaczonego na budowę i przebudowę dróg

spełniam warunki udziału w postępowaniu i oświadczam, że :
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
2. posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego 
niezbędne do wykonania zamówienia,
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
4. moja sytuacja ekonomiczna i finansowa gwarantuje wykonanie zamówienia i 
posiadam dostęp do niezbędnej wielkości środków, jakie wymaga Zamawiający dla 
zapewnienia bieżącej realizacji zamówienia.

..........................., dnia ..................2011r.     
                                               ...................................................... 

  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia  
publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p. – w oryginale, jeżeli  
oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być  
złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika.



Załącznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn 
przewidzianych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych

Składając ofertę na :

Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 
1 550 000 zł, przeznaczonego na budowę i przebudowę dróg

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl których 
wyklucza się:
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 
zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2. wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego;

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem 
zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji organu;



osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary.
oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą.

..........................., dnia ..................2011r.     
                                               

                               …..........................................................  
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )
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