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Numer postępowania: RO.Z.271.8.2016 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

 
Nazwa zamówienia publicznego: Usługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości  
5 041 445,00 zł na zadania inwestycyjne Gminy Przywidz. 
 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 
Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 
http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne 
e-mail: zamowienia_publiczne@przywidz.pl 
telefon: 58 682 51 46 
fax: 58 682 52 25 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień 
publicznych. 
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą”. 
3.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące w tym w szczególności ustawa. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 

5 041 445,00 zł.  

2. Kredyt przeznaczony  jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 

3. Wykonawca uwzględni wydatki już poniesione przez zamawiającego. 

4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z poniższymi założeniami: 

1) kwota kredytu 5 041 445,00 PLN (słownie: pięć milionów czterdzieści jeden tysięcy czterysta 

czterdzieści pięć  złotych 00/100),dopuszcza się możliwość nie wykorzystania kredytu w pełnej 

wysokości bez ponoszenia dodatkowych  opłat, 

2) kredyt udzielony będzie w złotych (PLN), 

3) uruchomienie kredytu następować będzie w transzach, określenie  transz wypłat kredytu oraz  

terminów postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego następować będzie na pisemny wniosek 

Zamawiającego  na 3 dni robocze przed ich uruchomieniem, 

4) kredyt udzielony zostanie na okres od podpisania umowy kredytowej do dnia spłaty ostatniej raty 

kapitałowej tj. do 31 grudnia 2024r. 

5) karencja w spłacie  kredytu do 30.03.2018r., 

6) spłata odsetek bez karencji, 

7) spłata kredytu  dokonywana będzie w ratach kapitałowych kwartalnych w latach 2018 – 2024. 

Wysokość rat kapitałowych w latach 2018-2024 wynosić będzie  27 rat po 180 000,00 PLN i ostatnia  

rata kapitałowa w wysokości 181 445 PLN. Raty płatne ostatniego dnia roboczego kwartału, 

8) kwota kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. 

Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Wykonawcy. 

Stawkę referencyjną stanowić będzie stawka WIBOR 3M. Marża wykonawcy będzie stała. Odsetki od 

kredytu naliczane będą od  faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Naliczane odsetki od 

wykorzystanego kredytu płatne będą do ostatniego  roboczego dnia każdego kwartału. O wysokości 
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odsetek do zapłaty Wykonawca poinformuje  każdorazowo Zamawiającego, na co najmniej 3 dni 

przed ich terminem płatności. Odsetki naliczane będą wyłącznie od wypłaconych transz kredytu (tzn. 

Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu), 

9) proponowana forma  zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz     z deklaracja wekslową, 

10) termin i sposób pobrania prowizji : Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i innych prowizji 

od udzielonego kredytu, warunek ten  dotyczy prowizji od niewykorzystanej części kredytu, prowizji od 

wcześniejszej spłaty oraz innych stosowanych przez wykonawcę prowizji związanych z obsługą 

kredytu oraz innych opłat, 

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza uruchomienia i spłat kredytu bez 

dodatkowych opłat i prowizji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o planowanej przedterminowej 

spłacie części lub całości kredytu, w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału odsetki 

płatne będą od faktycznego zadłużenia, 

12) wysokość i termin spłat kredytu/raty kredytu mogą być w szczególnie uzasadnionym przypadku 

zmienione w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy wraz z odpowiednim 

uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia  

raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach 

kredytowania. Rata kapitałowa, której termin został przesunięty wchodzi w skład kapitału     i jest 

oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu, 

13) za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego – 366 dni 

14) Dostępność kwoty kredytu: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie później niż do 7 dni 

roboczych od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej 
 
CPV: 
66113000-5 usługi udzielania kredytu  
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024r. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 
 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 
 
Posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację 
usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo bankowe (Dz. U z 2015 r., poz. 128 z późniejszymi zmianami), 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 Prawo bankowe. 
 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony na podstawie 
złożonego oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.  
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania przez Wykonawcę 
odpowiednim potencjałem technicznym. 
Warunek dotyczący dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym 
Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 
2 do SIWZ.  
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania przez Wykonawcę 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Warunek dotyczący dysponowania przez osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający 
uzna za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.  
 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna za spełniony na podstawie 
złożonego oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
2) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
osobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając  
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. 
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia 
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach, 
określonych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. 
4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykażą 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zostaną wykluczeni z udziału 
w niniejszym postępowaniu 
 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych  
w rozdz. V niniejszej SIWZ, Wykonawcy muszą złożyć: 
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ, 
 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawcy muszą złożyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do SIWZ, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku osób fizycznych 
wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy zawarte jest w treści oświadczenia 
wymienionego w pkt 2 ppkt 1 niniejszego rozdziału; 
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że  
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie ze uzyskała przewidziane prawem 
zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 
4) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) 
zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
5) aktualna (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym a art. 24. ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, 
6) aktualna (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt. 9 ustawy, 
7) aktualna (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym a art. 24. ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, 
 
3. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dokumenty dotyczące przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ 
 
4. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty. 
Powyższy zapis nie dotyczy pełnomocnictw, które musza być przedłożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej przez notariusza. 
5.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.  
6. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
 
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
1) Wykonawcy zamierzający wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 
cywilna) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  
2) Aby podmioty występujące wspólnie spełniały warunki udziału w postępowaniu: 
a) każdy z tych podmiotów z osobna musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia; 
b) dokumenty wymienione w rozdz. VI w pkt 2 ppkt od 2 do 7  SIWZ, które muszą zostać złożone na 
potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
każdy podmiot składa osobno, 
c) łącznie (wspólnie) te podmioty muszą spełniać warunki, o których mowa w rozdz. V pkt 1 ppkt 1 a-d 
SIWZ; 
d) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, każdy podmiot składa 
osobno lub jedno wspólnie. 
3) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań. 
4) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona  
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający 
zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 
podpisanej  przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być 
krótszy niż termin realizacji zamówienia. 
 
8. 1) Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11ustawy, maja miejsce zamieszkania poza 
terytorium rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności 
tych osób w zakresie określonym w art.. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu 
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje je się tym dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed 
notariuszem. 
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej 
zamiast dokumentów: 
a) o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości 
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ze 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
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- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 
b) o których mowa w ust. 2 pkt 5i7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. 
Dokumenty o których mowa w lit. a tiret pierwszy i trzeci i lit. b powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w lit. a tiret drugi 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3  miesiące przed terminem składania ofert. 
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, organem administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
Przepis odnośnie terminów stosuje się odpowiednio. 
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się  
z Wykonawcami 
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w rozdziale I SIWZ 
 
2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
 
sprawy merytoryczne: 
imię i nazwisko: Barbara Borowska  
telefon: 58 682 59 89 
w terminach: poniedziałek, piątek w godz. od 9:00 - 15:00,  
 
sprawy proceduralne: 
imię i nazwisko: Katarzyna Elwart  
telefon: 58 682 59 86  
w terminach: poniedziałek – piątek 9:00 - 15:00 
 
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający 
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszczona na stronie internetowej http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne na której 
udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia a także zamieści na własnej stronie internetowej 
http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne. 
6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 
7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami  
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 30 000,00 zł 
2. Wadium może być wnoszone w jednym lub kilku następujących formach: 

http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne
http://www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne
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a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskich Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2010r Nr 109, 
poz. 1158 ze zm.). 
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. O uznaniu przez Zamawiającego, 
że wadium w pieniądzu zostało wniesione w terminie, będzie decydowała data wpływu środków na 
jego rachunek. 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy  
w Przywidzu, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim nr 
65833500030112371220000002, z podaniem tytułu: wadium – kredyt 
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt.2, dokument wadium 
należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
kserokopię, dołączyć do oferty. Oryginalne dokumenty wadium będą zdeponowane w kasie Urzędu 
Gminy w Przywidzu. 
6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie 
(w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje wykluczeniem wykonawcy  
z postępowania. 
7. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający wymaga 
aby w swojej treści zawierało zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty całości sumy wadium na 
pierwsze żądanie zamawiającego oraz przewidywało bezwarunkową utratę wadium na rzecz 
Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 8 i 9. 
8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
9. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 
10. Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt 8 i 9, niezwłocznie zwróci wykonawcom wniesione wadia, 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1-4 ustawy. 
 
 
IX. Termin związania ofertą 
 
Bieg terminu związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być 
wyrażona na piśmie, faksem. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert 
bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, złożona w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, napisana trwałą i czytelną techniką. 
3. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 
niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn  
i wierszy. 
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6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę. 
8. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty oraz dokumentów i oświadczeń w formie 
elektronicznej. 
10. Wszystkie dokumenty winny być złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, za wyjątkiem 
pełnomocnictw, które muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez notariusza. 
11. Za zgodność z oryginałem powinna być poświadczona każda strona kopii zawierająca jakąkolwiek 
treść. 
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących każdego z tych Wykonawców winny być poświadczone za zgodność  
z oryginałem przez tych Wykonawców. 
13. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty i załączniki, o których 
mowa w niniejszej SIWZ. Na ofertę składają się: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
 o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), 
3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą, 
4) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI niniejszej SIWZ, 
14. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. W przypadku podpisania 
oferty lub innych dokumentów, bądź poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę nie wykazaną we właściwym rejestrze jako osoba uprawniona ze strony do oferty winno 
być dołączone stosowne pełnomocnictwo. 
15. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: 
postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia, ustanowionego pełnomocnika, zakres jego umocowania. 
16. Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we 
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy. 
17. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także czynność 
poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów złożonych w formie kopii. 
18. Zaleca się, aby podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów, był opatrzony imienną pieczątką. 
 
Uwaga: 
Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym przypadku, gdy w SIWZ 
jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy. 
19. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana  
w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez 
każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – 
pełnomocnika. 
20. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu ofertowym, jak  
i w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, 
wpisują dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko ich pełnomocnika. 
21. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty  
i uczestnictwem w postępowaniu. 
22. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 
4 ustawy. 
23. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone w sposób 
uniemożliwiający ich dekompletację (np. zszyte, spięte itp.) i kolejno ponumerowane. 
24. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie 
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później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
25. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: 
„INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 
USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503  
z późn. zm.)” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. 
26. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie 
cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie) lub 
zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
27. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji stanowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności oraz zastrzegł składając 
ofertę, iż nie mogą być one udostępnione. 
28. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofercie. 
29. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, 
Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego  
z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05). 
 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert 
 
1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres 
Zamawiającego: 
 
Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 
pok. 2.3 
 
do dnia 2016-09-07 do godz. 10:00  
 
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:  
 
Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 
 
3. Oznakowane oferty następujące: przetarg na kredyt długoterminowy 
 
4. Miejsce otwarcia ofert: 
 
Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 
pok. 2.4 
 
dnia 2016-09-07 o godz. 10:15 
 
5. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie 
złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem  
poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską. 
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 
lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na 
piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie  
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta,  
a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 
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7. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania. 
 
8. Sesja otwarcia ofert 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację  
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert 
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Ceną oferty będzie całkowity koszt obsługi zadłużenia. 
2. Wykonawca w złożonej ofercie poda: marżę banku wyrażoną w punktach procentowych (p.p.) oraz 
prowizję określoną kwotowo w złotych polskich (PLN). 
3. Walutą transakcji będzie złoty polski (PLN). 
4. Elementy składowe ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy  
zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 25 maja 2005r. 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). 
 
XIII. Kryteria oceny oferty 
 
1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
 
1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową 
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 
przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium,  
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną 
punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).  
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych  
w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:  
 

Nazwa kryterium Waga 

 
cena oferty 

 
95 

 
dostępność kredytu 

 
5 

 
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie 
traktowany jako wartość punktowa oferty. 
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny 
należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami 
prawa. 
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7. Maksymalna liczba punktów wynosi 100,00. Uzyskana liczba punktów w ramach ww. kryteriów 
zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym 
ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:  Liczba punktów = (0,95 x Lc) + (0,05 x Ld) 
 
gdzie: Lc – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena 
Ld – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium dostępność kredytu 
 

najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto 
Lc = ------------------------------------------------------------- x 100 

cena ofertowa brutto badanej oferty 

 
Dostępność kredytu: 
 
Na potrzeby przedmiotowego postępowania pojęcie dostępność kredytu oznacza okres wyrażony w 
pełnych dniach roboczych, wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, liczony od daty zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie którego Wykonawca przeleje kwotę kredytu na 
rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w umowie. Dostępność kredytu nie może być krótsza 
niż 2 dni robocze i dłuższa niż 7 dni  roboczych. Określenie przez Wykonawcę dostępności kredytu 
krótszej niż 2 dni spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego minimalnej wartości tj. 2 dni roboczych. 
Określenie przez Wykonawcę okresu dostępności kredytu dłuższej niż 7 dni roboczych lub jej 
nieokreślenie spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego maksymalnej wartości tj.  
7 dni roboczych. 
 
Liczba punktów w kryterium dostępność kredytu (Ld) zostanie przyznana zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Dostępność kredytu określona 
w ofercie (dni robocze) 

Liczba punktów przyznana ofercie w 
kryterium dostępność kredytu 

2 100 

3 80 

4 60 

5 40 

6 20 

7 0 

 
      
8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
danych zawartych w ofercie.  
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, z punktu 
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy 
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne, 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
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2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przywidz.pl/zamowienia-
publiczne. 
5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, 
którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 
 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną (liczoną od wartości kosztów obsługi 
kredytu): 
1) w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku niedotrzymania terminu 
wykonania umowy za każdy dzień zwłoki. 
2) w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej jak wyżej, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z własnej winy lub woli. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń w przypadku, gdy szkoda z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę zastrzeżonych powyżej kar 
umownych. 
3. Wszystkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
4. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd, według właściwości miejscowej 
Zamawiającego. 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
 
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 
 
Zał. Nr 1 - formularz ofertowy wykonawcy 
Zał. nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Zał. Nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
Zał. Nr 4 oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej 
 
 
 
 
Przywidz dnia, 26 lipca 2016r. 
 
 
 
______________________________________ 
Podpis osoby uprawnionej  
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