
                                                                             Waganiec, dnia 04.09.2018 r.  

 

ZP.271.19.2018 

 

 

 

 

Gmina Waganiec 
 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

 

 

udzielenie i obsługę kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację 

przedsięwzięć w zakresie infrastruktury drogowej 

 

 

 

 

 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie     

art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

 

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 
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1. ZAMAWIAJĄCY 

1.  Gmina Waganiec 

ul. Dworcowa 11  

87-731 Waganiec 

tel. 54 283 00 44  

faks 54 283 06 40  

ug.waganiec@wlo.pl 

strona internetowa: www.waganiec.biuletyn.net 

godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 07:30- 15:30, wtorek 07:30 – 17:00, piątek 07:30 – 14:00. 

Konto bankowe: KBS  Aleksandrów Kujawski Oddział Aleksandrów Kujawski, numer: 51 9537 0000 2005 0050 

1624 0001 

 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia 

umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu 

internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.  

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Waganiec kredytu w łącznej wysokości 835 000,00 zł (słownie 

złotych: osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 gr.). Kredyt Gmina Waganiec zamierza przeznaczyć na 

pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie infrastruktury 

drogowej. 

 

2. Kwota kredytu: 835 000,00 zł.  

Spłata kredytu nastąpi odpowiednio: 

- w roku 2019 – 200 000,00 zł, 

- w roku 2020 – 200 000,00 zł, 

- w roku 2021 – 200 000,00 zł, 

- w roku 2022 – 235 000,00 zł, 

w ratach kwartalnych:  

- 15 rat w wysokości po 50 000,00 zł każda, 

- ostatnia 16 rata w wysokości 85 000,00 zł.  

Spłata rat następowała będzie na koniec każdego kwartału danego roku, w ostatnim dniu roboczym kwartału.  

 

3. Karencja w spłacie kapitału – do dnia 29.03.2019 roku (data spłaty pierwszej raty kwartalnej). 

 

4. Spłata odsetek następować będzie w ratach kwartalnych, na koniec każdego kwartału danego roku, w ostatnim 

dniu roboczym kwartału, począwszy od kwartału, w którym zostanie uruchomiony kredyt. 

 

5. Szacuje się uruchomienie kredytu jednorazowo w terminie do 15 października 2018 roku. 

Termin uruchomienia kredytu może ulec zmianie (o +- 10 dni roboczych). 

 

6. Uruchomienie kredytu nastąpi na pisemny wniosek Zamawiającego (Kredytobiorcy) złożony Wykonawcy 

(Kredytodawcy) 5 dni roboczych przed datą uruchomienia. Data przekazania kwoty kredytu nastąpi kolejnego 

dnia roboczego (dzień po złożeniu wniosku) na rachunek Gminy Waganiec wskazany w umowie. 

 

7. Do obliczenia ceny oferty przyjąć należy stawkę referencyjną WIBOR 1M (Warsaw Interbank Offered Rate – 

oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, ustalane o godz. 11:00 – obowiązujące w dniu 

14.08.2018 r., 1,64 %), + stała marża banku (marża banku może być również ujemna). 

 

8. Zmiana oprocentowania kredytu będzie następować zgodnie ze zmianą stawki referencyjnej WIBOR 1M 

liczonej jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczenia 

odsetek. 

 

9. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową.  

 

10.  Zamawiający zastrzega sobie:  

1) wybrany wykonawca (bank) nie będzie rozliczał Zamawiającego z wykorzystania kredytu,  

2) prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą,  
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3) odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego i płatne w okresach kwartalnych również w 

okresie karencji, 

4) bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego, 

 

11. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do wyliczenia ceny jak i w umowie kredytowej kalendarza               

rzeczywistego (365/366 dni). 

 

12. Dokumenty finansowe stanowią załącznik nr 4 do siwz. 

 

13. Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 

        Główny kod CPV: 66.11.30.00-5  

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
     Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. 

 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia 

działalności bankowej na terenie Polski. 

 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa            

w art. 24 ust. 1 ustawy. 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

 
A. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

B. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego         

na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja III.4 ogłoszenia                    

o zamówieniu). 

 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

 

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
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względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 

stosuje się. 

 

5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

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

publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

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

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych     

w pkt 1 ppkt 1). 

 

C. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego         

na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (sekcja III.5.1 ogłoszenia                    

o zamówieniu). 

 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów zamawiający żąda zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego lub dokumenty równoważne, w 

zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w ust. 5 pkt 1 siwz i sekcji III.1.2) 

ogłoszenia o zamówieniu. 

 

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogłoszenia o zamówieniu): 

 

1.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej: 1) kwoty, 

jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2) firm oraz adresów wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie, 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą           

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy (nie podleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu). 

 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie           

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,     

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 

lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy. 

 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane 

lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 
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7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa 

w pkt 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 3.  

 

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału          

w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu        

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy                  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,           

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,           

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

 

11. Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu 

dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca                 

na zasadach określonych w artykule 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

 

12. Dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niż 

oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 

13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 

14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

 

15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

16. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo                   

z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 

17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

 

18. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały                 

w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na złote polskie według średniego kursu Narodowego 

Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI   
 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego           

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), osobiście,          

za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy        

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.). 
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3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje               

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia         

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.   

4.  Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się 

składania ofert w postaci elektronicznej.   

5. Korespondencję należy kierować na adres: Urząd Gminy Waganiec ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, I piętro, 

sekretariat pokój nr 13. 

6. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są: 

            a) w zakresie przedmiotu zamówienia: 

        - Żanna Kaniuka 

            b) w sprawach dot. procedury przetargowej: 

             - Andrzej Bon 

 

9.   OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

siwz dotrze do Zamawiającego: nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert  

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert.  

- po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

2. Zamawiający przekaże wyjaśnienia treści siwz wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez 

ujawniania źródła zapytania oraz umieści na własnej stronie internetowej (www.waganiec.biuletyn.net). 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści siwz.  

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia o zmówieniu jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert, oraz 

niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którym przekazał siwz oraz umieści taką informację 

na własnej stronie internetowej (www.waganiec.biuletyn.net). 

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium. 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

 
1. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
4. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych przez zamawiającego. 

Wykonawca może złożyć ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że będą one zawierać wszystkie 

niezbędne informacje określone przez zamawiającego. 
5. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, 

zaadresowane na adres Urząd Gminy Waganiec ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec oraz opisane: udzielenie i 

obsługa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w 

zakresie infrastruktury drogowej. Nie otwierać przed dniem 12.09.2018 r. do godz. 09:15. 
 

13. MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT   

 
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy 

Waganiec ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, I piętro, sekretariat pokój nr 13 w terminie do dnia 12.09.2018 

r., do godziny 09:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, w Sali 

Posiedzeń (parter), w dniu 12.09.2018 r. o godzinie 09:15. 
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14.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest określić cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o opis 

przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte w siwz. Cena oferty winna być obliczona ściśle 

według zapisów formularza ofertowego.  

2. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować będzie wszelkie koszty związane z 

kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

 

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są: 

Cena brutto oferty – 100% 

 

2. Sposób przyznawania punktów: 

a) cena  

 

C = (Cmin./Cbad.) x 100 

   

gdzie: 

  C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena 

  Cmin. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert 

  Cbad. – cena (brutto) oferty badanej  

 
 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających 

odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w oparciu o podane kryterium oceny ofert (C). 

4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu matematycznych reguł 

zaokrąglania liczb. 

 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta została wybrana, przed zawarciem 

umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie 

zawierające w swej treści następujące postanowienia:  
1) wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie 

zamówienia), 

3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji        

i rękojmi, 

4) określenie lidera Konsorcjum, 

5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, odpowiedzialność za realizację zamówienia, 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 

6) zapis mówiący, że wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację 

zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, 

7) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

18. WZÓR UMOWY. 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku: 

1) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy, 

2) zmian wpływających na wysokość kosztów, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, 

3) zmiany harmonogramu spłat rat kredytu na wniosek Zamawiającego, 
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4) zmiany terminu realizacji zamówienia na wniosek Zamawiającego w związku z wcześniejszą spłatą kredytu, 

5) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do 

wydawania decyzji lub innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją umowy.  

 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy. 

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

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

3. Środkami ochrony prawnej są: 

- odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy, 

- skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy. 

 

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 

 

4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie i na 

warunkach określonych w siwz. 

 

7. Podwykonawcy. 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom. 

 

2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której lub których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. W umowie zostanie określony zakres prac, które wykonawca będzie wykonywał 

własnymi siłami lub za pomocą podwykonawców. Na żądanie zamawiającego, wykonawca przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy lub oświadczenie lub dokument potwierdzający brak 

podstaw do wykluczenia podwykonawcy. 

 

3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

4) Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca 

jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego 

realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 

1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. 

 

6) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

 

7) Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
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8) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę                           

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dokonać jej zmiany (aneksowania) jest obowiązany, 

w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub jej 

zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany każdorazowo 

dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o treści 

zgodnej z projektem umowy lub aneksem do umowy. 

 

10) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie                       

o podwykonawstwo winien być określony jako „do 30 dni” od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. 

 

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia jest zobowiązany do przedłożenia 

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi oraz wszystkich zmian tej umowy (aneksów), w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

 
12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia jest zobowiązany do przedłożenia 

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz wszystkich zmian tej umowy (aneksów), w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000 zł brutto. 

 
13) Terminy zapłaty i warunki płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy muszą być zgodne z warunkami przyjętymi w umowie wykonawcy z zamawiającym. 

 

8. W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy.   

 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ          

1. Wzór oferty;  

2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

3. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

4. Dokumenty finansowe. 
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ZAŁĄCZNIK Nr  1 

 

OFERTA 
ZP.271.19.2018 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa:   ……………………………….………. 

Siedziba: ……………………………………….. 

Adres do korespondencji …………………………………………  

Numer telefonu:  ……………….……………………….. 

Numer faksu: ………………………………..……… 

Adres e-mail      ……………………………………….… 

 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne pn. „Udzielenie i obsługa kredytu na 

pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie infrastruktury 

drogowej”, oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

na następujących warunkach: 

 

Lp Wyszczególnienie Wartości wyrażone w : Uwagi 

% złotych 

1 Wysokość zmiennej stopy procentowej 

WIBOR 1M (1,64 % na dzień 14.08.2018 r.) + 

stała marża 

  

X 

 

2 Wartość odsetek za okres spłaty kredytu  

X 

  

X 

Cena ofertowa brutto 

 

 

 

Cena ofertowa brutto ………………………………….…….. zł 

 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… ..../100 gr.) 

 

2. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (wraz z załącznikami), 

akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy nie zawierającej klauzul 

niedozwolonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

6. Oświadczamy, że podana powyżej cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań wykonawcy opisanych                   

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

7. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego. 

 Oświadczam, że wybór naszej oferty (wstawić X we właściwe pole): 

 

 nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

 

 będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących 

towarów/usług będących przedmiotem oferty: 

  1…………………………………………… 

  2……………………………………………. 

  3……………………………………………. 

 

łączna wartość ww. towarów/usług bez kwoty podatku będących przedmiotem oferty i prowadzących                 

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wynosi……………………………… zł netto. 
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Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie punktu 7 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania 

obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego. 

 

8. Oświadczamy, że wykonawca zgodnie z art. 104-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1829 ze zm.)  (wstawić X we właściwe pole): 

 

 JEST mikroprzedsiębiorstwem 

 JEST małym przedsiębiorstwem 

 JEST średnim przedsiębiorstwem 

9. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

 

- .......................................................zakres odpowiedzialności ..............................................................  

 tel./faks: ...........................................   

- .......................................................... zakres odpowiedzialności ............................................  

 tel./faks: ............................................ 

 

10. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm 

podwykonawców: 

(nie wypełnienie tego punktu oznaczać będzie, iż wykonawca zamierza zrealizować całe zamówienie własnymi siłami) 

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

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

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

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

11. Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy. 

12. Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera …….. stron kolejno ponumerowanych i parafowanych przez 

wykonawcę. 

 

 

 

 

 ………………… dnia…………2018 roku  ............................................................................... 

         (podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK Nr  2 

 
ZP.271.19.2018 
 

 

 

 

………………………………………. 
                   nazwa, pieczęć Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  

ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego      

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 

zm.), pod nazwą „Udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na 

realizację przedsięwzięć w zakresie infrastruktury drogowej” 

 

oświadczam, że w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

Uwaga! 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, jak niżej: 

 

oświadczam, że niżej wymienione podmioty, na zasoby których powołuję się, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, wskazane przez zamawiającego           

w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) ……………………………………………………………….. (nazwa i adres podmiotu) 

2) ……………………………………………………………….. (nazwa i adres podmiotu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… dnia…………2018 roku                    ……………….....................................................                                                                        
                        (podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 
 

 

 

 

ZP.271.19.2018 
 

 

 

 

………………………………………. 
                   nazwa, pieczęć Wykonawcy

 

 

Uwaga! 

Niniejsze oświadczenie wykonawca przedkłada zamawiającemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji podanych podczas otwarcia ofert. 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego      

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 

zm.), pod nazwą „Udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na 

realizację przedsięwzięć w zakresie infrastruktury drogowej” 

 

1. Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca/wykonawcy, który/którzy we 

wskazanym wyżej postępowaniu również złożył/złożyli ofertę/oferty (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców): 

1) ………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………
*
 

 

2. Oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca/wykonawcy, który/którzy we 

wskazanym wyżej postępowaniu również złożył/złożyli ofertę/oferty (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców): 

1) ………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………. 

5) …………………………………………………………………… 

6) ……………………………………………………………………
*
 

 

3. Oświadczam, że nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej
*
 

 

Uwaga!  

(
*
) niepotrzebne skreślić. 

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty 

bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                   

w postępowaniu. 

 

Przez grupę kapitałową należy rozumieć grupę w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji         

i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 ………………… dnia…………2018 roku                ............................................................................... 

         (podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 
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