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Gmina Węgliniec 
ul. Sikorskiego 3 

59-940 WĘGLINIEC 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA  

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pn.: 

 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 777 000,00 zł  

 (znak sprawy: PR.271.8.2015.ZP)                                          

ZATWIERDZAM: Burmistrz Gminy i Miasta  w W ęglińcu 

 

Węgliniec, dnia 12.06.2015 r. 
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I. Postanowienia ogólne 
1. Zamawiający: 

Gmina Węgliniec 
 ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec 

                      NIP – 615 – 18 – 08 – 660 
                  Tel. 75 77 11 435 fax. 75 77 12 551 
                  e-mail: wegliniec@wegliniec.pl  

2. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232) zwanej dalej 
ustawą Pzp. 

3. Wartość  zamówienia nie przekracza równowartości  207 000,00 euro. 
4. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ i zgodnie z nią złożyć ofertę. 
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Złożenie większej 

liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez Wykonawcę ofert. 
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada 

zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone 
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy. 

8. Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące 
niniejszego   postępowania,   wynikające   z   ustawy   Prawo   zamówień   publicznych: 
www.wegliniec.pl 

II. Opis przedmiotu zamówienia. Oferty częściowe. Umowa ramowa. Zamówienia 
uzupełniające. Oferty wariantowe. Aukcja elektroniczna. Zwrot kosztów udziału w 
postępowaniu. Odbiory częściowe. Warunki płatności. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 777 000,00 

zł  
 
2. Kod CPV : 66.11.30.00-5 – usługa udzielania kredytu. 
3. Kredyt będzie wykorzystany i spłacany w złotych polskich (PLN). 
4. Wykonawca otworzy dla Zamawiającego rachunek kredytowy. 
5. Okres kredytowania –  od 17.08.2015r. do 31.12.2025r. Ostateczny termin wykorzystania 

kredytu upływa w dniu 31.12.2015r.. Nie uruchomienie kredytu w w/w terminie nie powoduje 
żadnych sankcji dla Zamawiającego. 

6. Okres karencji spłaty rat kapitałowych do 31.03.2016r. 
7. Środki pochodzące z kredytu będą uruchamiane jednorazowo. Nie przewiduje się 

przedkładania bankowi faktur.  
8. Informacje o sytuacji finansowej gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.  
9. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek . 
10. Spłata kapitału będzie następowała co kwartał w następujących kwotach i terminach:  
  

Lp Termin 
płatności 

Kwota w PLN 

1.  31.03.2016 30 000,00 
2.  30.06.2016 30 000,00 
3.  30.09.2016 30 000,00 
4.  30.12.2016 30 000,00 
5.  31.03.2017 18 500,00 
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6.  30.06.2017 18 500,00 
7.  29.09.2017 18 500,00 
8.  29.12.2017 18 500,00 
9.  30.03.2018 18 500,00 
10.  29.06.2018 18 500,00 
11.  28.09.2018 18 500,00 
12.  31.12.2018 18 500,00 
13.  29.03.2019 18 500,00 
14.  28.06.2019 18 500,00 
15.  30.09.2019 18 500,00 
16.  31.12.2019 18 500,00 
17.  31.03.2020 19 500,00 
18.  30.06.2020 19 500,00 
19.  30.09.2020 19 500,00 
20.  31.12.2020 19 500,00 
21.  31.03.2021 19 500,00 
22.  30.06.2021 19 500,00 
23.  30.09.2021 19 500,00 
24.  31.12.2021 19 500,00 
25.  31.03.2022 19 500,00 
26.  30.06.2022 19 500,00 
27.  30.09.2022 19 500,00 
28.  30.12.2022 19 500,00 
29.  31.03.2023 19 500,00 
30.  30.06.2023 19 500,00 
31.  29.09.2023 19 500,00 
32.  29.12.2023 19 500,00 
33.  29.03.2024 19 500,00 
34.  28.06.2024 19 500,00 
35.  30.09.2024 19 500,00 
36.  31.12.2024 19 500,00 
37.  31.03.2025 11 250,00 
38.  30.06.2025 11 250,00 
39.  30.09.2025 11 250,00 
40.  31.12.2025 11 250,00 

11. Od kwoty wykorzystanego kredytu bank nalicza odsetki według zmiennej stawki procentowej 
ustalanej na bazie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych (WIBOR 3M) powiększonej o stałą 
w czasie trwania umowy marżę banku. Odsetki nalicza się za rzeczywistą liczbę dni 
wykorzystania kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 
Bank nalicza odsetki za miesięczne okresy obrachunkowe. Odsetki nalicza się i wpłaca w 
ostatnim dniu okresu obrachunkowego. 

12. Stawka WIBOR 3 M naliczana jest jako średnia z 25 dni poprzedzających dzień spłaty raty 
odsetkowej. 

13. Od kwoty przyznanego kredytu bank pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości nie 
większej niż 1% kwoty kredytu. Prowizja przygotowawcza płatna będzie jednorazowo w dniu 
zawarcia umowy. 

14. Nie dopuszcza się pobierania odsetek i rat kapitałowych bezpośrednio z rachunku 
Zamawiającego. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego 
tytułu dodatkowych opłat. 

16. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco . 
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
19. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
20. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
21. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 50% zamówienia 

podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia . 
22. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
23. Zamówienie nie może zostać powierzone podwykonawcom.  

III. Termin wykonania zamówienia. 
 
Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy  do 31.12.2025r. 

IV.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają uprawnienia do wykonywania czynności 
bankowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn. 
Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.).; 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi 
spełniać każdy wykonawca  
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 
1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 
1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą 
„spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 
3. Wykonawca  nie   może   podlegać  wykluczeniu   z   powodu   niespełniania  warunków, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku 
Wykonawców, w/w warunek musi spełniać każdy z Wykonawców.  

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

1.   W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 

2) koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 
objętym niniejszym zamówieniem. 

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

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 
3 do SIWZ, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
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pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert,  

3) Wykonawca wraz z ofertą  składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej( załącznik nr 
5a lub 5b do SIWZ). 

 
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 ofert), 

 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się wyżej wymaganych dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym, organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

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

1. Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   Zamawiający   i   Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną. 

2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
Gmina Węgliniec  
ul. Sikorskiego 3, 59-940 Wegliniec 
tel. 75 77 11 435 faks 75 77 12 551 

                  e-mail: wegliniec@wegliniec.pl   
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia 

jest p. Jolanta Zawisza tel. 75 77 11 435  wew. 40 
      Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalno - prawnych  
       jest p. Barbara Czapiewska  tel. 75 77 11 435 wew. 39. 

VII. Wadium.  
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 500,00 PLN  (słownie: cztery tysiące 

pięćset złotych 0/100). 
2. Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia i godziny składania ofert. 
3. Wadium może być wniesione w: 
 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. Nr  109, poz. 1158 z późn. zm.). 

4.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 41 8382 0001  
2600 0648 3000 0070 z dopiskiem: wadium „Udzielenie kredytu długoterminowego w 
wysokości 777 000,00”.(znak sprawy PR.271.8.2015.ZP). 

5. W terminie składania ofert na rachunku Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze przelane 
tytułem wadium. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 
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6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć oryginał 
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w ofercie. Wykonawca załącza do oferty 
oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w sposób uniemożliwiający jego 
zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może 
być na trwale zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot 
oryginału będzie niemożliwy. 

7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu (gwarancje, 
poręczenia) nie może posiadać zapisów w swej treści, które ograniczają Zamawiającemu 
możliwość otrzymania kwoty wadium w okolicznościach określonych w ustawie Prawo 
zamówień publicznych. 
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji/poręczenia z treści tych 
gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie 
gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo, na 
pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności 
zatrzymania wadium określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, bez potwierdzania 
tych okoliczności. 
UWAGA!!! Tre ść gwarancji/poręczenia nie może ograniczać bezwarunkowości 
gwarancji/poręczenia, a w szczególności nie może zawierać zapisów , że żądanie zapłaty 
wadium powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek 
Zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób 
uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 
Wszelkie zapisy w treści gwarancji/poręczenia ograniczające Zamawiającemu możliwość 
otrzymania kwoty wadium spowodują wykluczenie wykonawcy z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Wadium powinno być wniesione na cały okres związania ofertą. Wykonawca, którego oferta 
nie będzie zabezpieczona wymienioną wyżej formą wadium zostanie przez Zamawiającego 
wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

VIII.  Termin zwi ązania ofertą 
 
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

IX . Opis sposobu przygotowywania ofert. 
 
1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ. 
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Do oferty winny być dołączone 

wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem), 
oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ oraz dowód wniesienia 
wadium.  

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, 
uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub 
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby 
do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 

4. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego 
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 3, z 
zastrzeżeniem pkt. 5, 6, 7. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii 
dokumentów.  

5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być 
dołączone do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie 
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oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 
6. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno 
jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, 
wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają 
się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do 
oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez tego Wykonawcę. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język 
polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. 

9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez 
osobę lub osoby podpisujące ofertę. 

10. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. 
Wszystkie pole i pozycje tych wzorów powinny być wypełnione.  

11. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela i odznacza w 
wybrany przez siebie sposób.  

12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu 
zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie 
posiadać następujące oznaczenie: 

„Oferta na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 777 000,00 zł”. (znak sprawy 
PR.271.9.2015.ZP) nie otwierać przed godziną 10.15  dnia 22 czerwca 2015r. 
13. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie nazwę i adres  
Wykonawcy. 
 

X.   Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Termin składania ofert upływa 22 czerwca 2015r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 

terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, do sekretariatu – pokój nr 21. 
Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niż wskazany nie jest równoznaczne ze 
złożeniem oferty w sposób skuteczny. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2015r o godz. 10:15, w siedzibie 
Zamawiającego.  

XI.  Opis sposobu obliczenia ceny. 

 
1. Wykonawca określi cenę  na podstawie następującego wzoru:  
C = Pp + Ko+ Wo 

Gdzie: 
1.1. C – cena oferty 
1.2. Pp - prowizja przygotowawcza   

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców prowizji przygotowawczej w 
wysokości nie przekraczającej 1% kwoty kredytu. Oferty wykonawców, którzy zaoferują prowizję 
przygotowawczą w wysokości wyższej niż 1 procent kwoty kredytu będą odrzucone.  
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę prowizji przygotowawczej tylko jeden 
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raz, tzn. prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Wykonawca nie może naliczać prowizji od 
wcześniejszej spłaty kredytu lub od niewykorzystanej kwoty kredytu. 

1.3. Ko - oprocentowanie kredytu - Ko = WIBOR 3 M ± marża złotowa niezmienna w okresie 

kredytowania. 
Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu 
odsetkowego i okresu karencji w oparciu o wskaźnik średniego oprocentowania depozytów 
bankowych – WIBOR 3M z 25 dni poprzedzających miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, 
powiększony lub pomniejszony o marżę Wykonawcy, stałą w okresie kredytowania 
(obowiązywania umowy).  
1.4.Wo - suma innych opłat i prowizji bankowych + koszt zabezpieczenia kredytu w postaci 

weksla własnego „in blanco”    
 
2. W celu obliczenia ceny ofertowej dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy przyjąć 

WIBOR 3 M – 2,68% 
3. Dla obliczenia ceny oferty ustala się datę uruchomienia kredytu – 17.08.2015r.  
4. Przy ustalaniu ceny oferty Wykonawca uwzględnia harmonogram spłat rat kapitałowych, 

zawarty w rozdziale II, pkt. 9 SIWZ.  
5. Cena oferty oraz wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą następują w 

złotych polskich. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 

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

 
1. Oferty będą oceniane w oparciu o następujące kryteria: 
- cena oferty  - 98% 
- oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w stosunku rocznym – 2% 
 
Maksymalna ilość punktów, jaka można uzyskać wynosi 100 pkt. 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, przy 
czym oferty  oceniane będą wg wzoru: 
 
najniższa cena oferty           x  98 =______pkt 
cena  badanej oferty  
 
najniższa stawka procentowa oferty           x  2= ______pkt 
Stawka procentowa badanej oferty  
 
 
2. Punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  
3. Ilość punktów uzyskanych łącznie za oba kryteria stanowić będzie końcową ocenę danej 

oferty. 
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 
 
XIII.    Informacje    o    formalno ściach,   jakie    powinny    zostać    dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia 

publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania 
oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.  

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy 
Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.  
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3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do 
unieważnienia postępowania. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców – art. 23, ust. 4 Ustawy.  

 

XIV . Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XV.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
1. W przypadku podpisywania umowy z danym bankiem, bank ten może zastosować własny 

formularz umowy, jednakże z zachowaniem niżej wymienionych warunków: 
1.1. Spłata kapitału odbywać się będzie w kwartalnych ratach według harmonogramu ustalonego w  
pkt. II.9 niniejszej siwz.  
1.2. Spłata kapitału nastąpi od 31.03.2016r. 
1.3. W całym okresie kredytowania marża Wykonawcy pozostaje na niezmienionym poziomie. 
1.4.Od kwoty wykorzystanego kredytu bank pobiera odsetki według zmiennej stawki procentowej 

ustalanej na bazie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych (WIBOR 3M) powiększonej o stałą 
w czasie trwania umowy marżę banku. Odsetki nalicza się za rzeczywistą liczbę dni 
wykorzystania kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 
Bank pobiera odsetki za miesięczne okresy obrachunkowe. Odsetki nalicza się i pobiera w 
ostatnim dniu okresu obrachunkowego. 

1.5.Stawka WIBOR 3 M naliczana jest jako średnia z 25 dni poprzedzających dzień spłaty raty 
odsetkowej. 

1.6.Od kwoty przyznanego kredytu bank pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości nie 
większej niż 1% kwoty kredytu. Prowizja przygotowawcza płatna będzie jednorazowo w dniu 
zawarcia umowy. 

1.7.Wykonawca powiadamia Zamawiającego o wysokości naliczonych odsetek miesięcznych w 
czasie umożliwiającym terminową zapłatę przez Zamawiającego. 

1.8.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego 
tytułu dodatkowych opłat. 

1.9. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco . 
 

XVI.      Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

I. Informacje ogólne . 
a) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki  ochrony 
prawnej. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
b) Środkami ochrony prawnej są: 
- odwołanie – zgodnie z zapisami art. 180 i następnymi ustawy Prawo zamówień publicznych 
-skarga do sądu – zgodnie z zapisami art. 198 a i następnymi ustawy Prawo zamówień publicznych 
c) W terminie przewidzianym do odwołania, Wykonawca może poinformować Zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do 
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której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 
 

XVII.    Informacje administracyjne.  

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: 
- ze strony internetowej Zamawiającego www.wegliniec.pl, 
- osobiście, pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, Wydział Planowania i Rozwoju- 

pokój nr 11, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec. Wnioski o przekazanie SIWZ należy 
składać: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec lub faxem: (0 
75) 77 12 551. 

- listem poleconym za zaliczeniem pocztowym, uwzględniającym koszty przesyłki. 
Opłata za formularz SIWZ wynosi 10,00 zł – wpłata na konto nr 12 8382 0001 2600 0648 
3000 0010 z dopiskiem – „opłata za SIWZ – PR.271.8.2015.ZP”. 

Wykaz załączników:  
Załącznik nr 1 – formularz oferty   
Załącznik nr 2 –  oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Załącznik nr 3 -   oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Załącznik nr 4 – informacja o sytuacji finansowej gminy  
Załącznik nr 5a i 5b – wzór informacji, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Prawo 

zamówień publicznych 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

Znak sprawy PR.271.8.2015.ZP 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/* 

 
FORMULARZ OFERTY  

 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na Udzielenie kredytu długoterminowego w 

wysokości 777 000,00 zł” składamy niniejszą ofertę. 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za  
cenę brutto :___________ PLN (słownie: ________________________________________ 
złotych), przy czym: 
1.1. prowizja przygotowawcza - Pp wynosi ____% kwoty kredytu, tj. _________PLN (słownie:  

_______________________________________________), 
1.2. koszty związane z oprocentowaniem kredytu Ko= 2,68% + (lub -)* stała marża _____%, tj. 

___________PLN (słownie: _______________________________), 
1.3. koszty innych opłat i prowizji bankowych, koszt zabezpieczenia kredytu – Wo 
=___________zł  (słownie: _________________________________________). 
2. Cena obejmuje podatek VAT w kwocie: _________PLN*/usługa nie podlega opodatkowaniu 

podatkiem od towarów i usług na podstawie ________________________(podać podstawę 
prawną)* 

3. Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w stosunku rocznym ________ 
 
4.Termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy  do 31.12.2025r. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z 

załączonej do niej dokumentacji dotyczącej sytuacji finansowej Zamawiającego i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
na wymienionych warunkach i w zaproponowanym przez zamawiającego terminie. 

7. Zastrzeżenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa.* 
      Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Załączniku nr _____________ do oferty  
stanowią tajemnicę banku/kasy________________ i nie powinny być udostępniane innym 
Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. 
8. Wadium w kwocie 4 500,00 PLN zostało wniesione w dniu .................................. w formie 
............................................................................................................................................................ 
9. Wskazujemy nr konta, na które należy zwrócić wadium:  
…………………………………………………………………………………………….  
10. Termin związania niniejszą ofertą, wynosi 30 dni od daty upływu terminu otwarcia ofert.  
11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.). 
12. Na _____kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
13. Integralną część oferty stanowią załączniki: 
1________________________ 
2________________________ 
3________________________ 
     Data sporządzenia oferty                                                                             Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
                                                                                                        uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy** 
 
* niepotrzebne skreślić 
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    Załącznik nr 2 do SIWZ  

Znak sprawy PR.271.8.2015.ZP 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani ................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
na wykonanie zadania pn. „ Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 777 000,00 
zł” (znak sprawy PR.271.8.2015.ZP), oświadczam (y), że Wykonawca spełnia warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232 )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
uprawnionej (ych) do reprezentowania 
Wykonawcy * 

 

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  
Znak sprawy PR.271.8.2015.ZP 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA*  

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani ................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
na wykonanie zadania pn. „ Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 777 000,00 
zł” (znak sprawy PR.271.8.2015.ZP), oświadczam (y), że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
uprawnionej (ych) do reprezentowania 
Wykonawcy * 

 

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa i podpisuje każdy z Wykonawców 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
Znak sprawy PR.271.8.2015.ZP 

 
INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY 

 
1. Zarządzenie nr 51/2015 Burmistrza Gminy i Miasta  Węgliniec z dnia 21 maja 2015r. w 

sprawie zaciągnięcia w 2015r. długoterminowego zobowiązania w formie kredytu i 
pożyczki. 

2. Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r. i 2014r. - strona 
internetowa www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/ 

3. Opinia RIO o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Węgliniec kredytu 
długoterminowego w wysokości 777 000,00 zł – zostanie przedstawiona przed 
podpisaniem umowy.  

4. Sprawozdanie finansowe w tym Bilans za 2013r, Bilans za 2014r. - strona internetowa 
www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/ 

5. Zaświadczenie z ZUS. 
6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. 
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014r  wraz z częścią opisową - strona 

internetowa www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/ 
8. Uchwała Rady Miejskiej Nr 26/IV/14 z dnia 30.12.2014r. w sprawie budżetu Gminy 

Węgliniec na 2015 rok wraz ze zmianami znajduje się na stronie internetowej 
www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/ w zakładce uchwały Rady Miejskiej. 

9. Dokument nadający numer NIP Gminie Węgliniec 
10. Dokument nadający numer REGON Gminie Węgliniec 
11. Uchwała nr 181/L/02 Rady Gminy i Miasta Węgliniec  z dnia 21.08.2002r. w sprawie 

powołania Skarbnika Gminy i Miasta Węgliniec 
12.  Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec  
13.  Sprawozdanie z wykonania budżetu tj. Rb-NDS, Rb – Z, Rb-N, Rb-27S i Rb – 28 S - 

strona internetowa www.wegliniec.bip.pbox.pl/public/ 
 

UWAGA! INFORMACJE DODATKOWE: 
1. Obsługę bankową budżetu gminu prowadzi Bank Spółdzielczy w Pieńsku, ul. Staszica 20, 

59 – 930 Pieńsk.   
2. Zamawiający nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami. Gmina Węgliniec 

jest członkiem Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej., Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregion Nysa, Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, Stowarzyszenia LGR 
Dolnośląska Kraina Karpia, Stowarzyszenia DOT 

3. Informacje ogólne o Gminie Węgliniec dostępne są na stronie www.wegliniec.pl oraz 
stronie BIP gminy. 

4. Statut JST znajduje się na stronie www.wegliniec.pl w zakładce statuty, strategie i 
programy 

5. Informacje na temat bezrobocia w powiecie zgorzeleckim(nie prowadzi się statystyk dla 
poszczególnych gmin) –www.pup.zgorzelec.ibip.pl/statystyka lokalna  
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Załącznik nr 5a do SIWZ 
Znak sprawy PR.271.8.2015.ZP 

___________________________ 
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 
 
 

 
 

LISTA PODMIOTÓW NALE ŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  
 

 
 
 
 
Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani .................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz : 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 
„ Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 777 000,00 zł” (znak sprawy 
PR.271.8.2015.ZP), oświadczam(y), że należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232 ), 
w skład której wchodzą następujące podmioty: 
……………………………………………………..…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………...……...…........................ 
 
 
 
 
 
 
 

Data Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
uprawnionej (ych) do reprezentowania 
Wykonawcy * 
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Załącznik nr 5 b do SIWZ 
Znak sprawy PR.271.8.2015.ZP 

___________________________ 
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 
 
 

 
 

INFORMACJA 
 
 
 
Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani .................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz : 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 
„ Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 777 000,00 zł” (znak sprawy 
PR.271.8.2015.ZP), informuję/informujemy, że nie należę/ nie należymy do grupy kapitałowej o 
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 
1232). 

 

 

 

 

 

 
Data 
Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy * 

                                                                      

 
 

 

 
 
 
 
 


