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1. ZAMAWIAJĄCY

     GMINA PĘCZNIEW
     99-235 Pęczniew ul. Główna 10/12 
     NIP: 828-13-59-612,   REGON: 730934393
     adres strony internetowej: http://e-peczniew.pl
     adres poczty elektronicznej: ug_peczniew@wp.pl
     Nr telefonu: (043) 678-15-19, fax: (043) 678-15-19 wew. 34

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest  w trybie przetargu 
nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej  przekraczającej  kwoty,  o  jakich  mowa  w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa 
zamówień publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający od  wykonawcy,  oraz  form,  w jakich  te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA        

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa dotycząca udzielenia i obsługi kredytu 
długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 złotych z przeznaczeniem 
na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  kredytów  w  następujących 
bankach, w których  do spłaty na dzień 01.01.2014 roku pozostanie:

- kwota 106 000,00 zł kredytu zaciągniętego 24.08.2006 r. w Banku Spółdzielczym w 
Poddębicach oddział w Pęczniewie; nr umowy: 341/04/O/06; 
nr rachunku bankowego 42 9263 0000 0412 3060 1004 0101,

- kwota 256 160,00 zł kredytu zaciągniętego 29.10.2008 r. w Rejonowym Banku 
Spółdzielczym w Malanowie; nr umowy: 189/2008/M; 
nr rachunku bankowego   48 8557 0009 9002 0100 0243 0002

- kwota 171 540,00 zł kredytu zaciągniętego 23.11.2009 r. w Banku Spółdzielczym w 
Warcie; nr umowy: 3/UG/000/09; 
nr rachunku bankowego  37 9270 0006 0026 0749 1000 0001,
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- kwota 947 548,00 zł kredytu zaciągniętego 08.10.2010 r. w Banku Spółdzielczym w 
Poddębicach oddział w Pęczniewie; nr umowy: 295/04/JST/2010; 
nr rachunku bankowego  52 9263 0000 0412 3060 1004 0115,

- kwota 1 055 000,00 zł kredytu zaciągniętego 07.10.2011 r. w Banku Spółdzielczym w 
Warcie; nr umowy: 476/000/11; 
nr rachunku bankowego  80 9270 0006 0026 0749 1000 0003,

- kwota 1 250 000,00 zł kredytu zaciągniętego 25.09.2012 r. w Banku Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Łodzi, 
Centrum Korporacyjne w Wieluniu; nr umowy: 03 1020 4564 0000 5396 0030 6852 ; 
nr rachunku bankowego  09 1020 4564 0000 5002 0110 9420,

3.2. Bank udzielający kredytu dokona spłaty powyższych zobowiązań na konta ww. banków 
nie później niż do dnia 27 grudnia 2013 roku.

3.3. Kredyt zostanie udzielony w polskich złotych (PLN). Rozliczenia związane z udzieleniem 
i obsługą kredytu będą dokonywane w polskich złotych (PLN).

3.4.  Źródłem spłaty kredytu konsolidacyjnego będą wpływy z  dochodów własnych Gminy 
Pęczniew.

3.5. Spłata kredytu nastąpi w 44 nierównych kwartalnych ratach, płatnych na ostatni roboczy 
dzień każdego miesiąca kończącego kwartał, począwszy od dnia 31.03.2015 r.
Ostatnia rata kredytu do 31.12.2025 r.
Okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 30.03.2015 r.

3.6. Wysokość rat kapitałowych według harmonogramu j.n.:

Rok Numer Raty Wysokość rat

2015
1 28 248,00

2-4 26 000,00
2016 5-8 65 000,00
2017 9-12 65 000,00
2018 13-16 65 000,00
2019 17-20 65 000,00
2020 21-24 110 000,00
2021 25-28 110 000,00
2022 29-32 110 000,00
2023 33-36 110 000,00
2024 37-40 110 000,00
2025 41-44 110 000,00
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3.7. Okres kredytowania: do 31.12.2025 r.

3.8.  Spłata  odsetek  następować  będzie  w  ratach  miesięcznych  ostatniego  dnia  roboczego 
każdego miesiąca począwszy od 31 stycznia 2014 roku.
Ostatni termin płatności odsetek  do 31.12.2025 roku.

3.9. Szczegółowy harmonogram spłat zaciąganego kredytu stanowi integralną część niniejszej 
specyfikacji ( Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ).

3.10. W przypadku, gdy wyznaczone terminy spłaty rat kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w 
dzień  wolny  od  pracy,  uregulowanie  należnej  spłaty  nastąpi  w  pierwszym  dniu 
roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

3.11.  Oprocentowanie  kredytu  oparte  będzie  na  zmiennej  rocznej  stopie  procentowej, 
składającej się z sumy:
- stałej w okresie kredytowania marży banku
- zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla 
jednomiesięcznych depozytów bankowych (WIBOR-1M).

3.12.  Do określenia  wysokości  oprocentowania  kredytu  w okresie  obowiązywania  umowy 
każdorazowo  przyjmowana  będzie  stawka  WIBOR  1  M  dla  depozytów 
jednomiesięcznych  wyliczanych  jako  średnia  arytmetyczna  wszystkich  notowań 
poprzedniego  miesiąca za który naliczane jest oprocentowanie.

Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć 
wysokość  stawki  WIBOR  1M  na  dzień 16.09.2013  tj.  2,61  %,  zaś  jako  datę 
uruchomienia kredytu należy przyjąć 27 grudnia 2013 roku.

3.13.  Prowizja  liczona  jako  % od  kwoty uruchomionego  kredytu  musi  zawierać  w sobie 
wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu. Zamawiający dopuszcza 
maksymalny poziom prowizji do 0,5 % wysokości kredytu konsolidacyjnego.

3.14. Prowizja zostanie uregulowana w ciągu 30 dni po podpisaniu umowy.

3.15. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

3.16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, 
- rezygnacji z wykorzystania całości lub części kredytu,
- zmiany kwoty i terminów spłat rat  kredytu – jeżeli Zamawiający będzie przewidywał 
trudności w dotrzymaniu określonych w SIWZ terminów i kwot spłat. Wysokość i termin 
spłaty kredytu/raty kredytu mogą być zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny 
wniosek kredytobiorcy.

Bez ponoszenia z wyżej wymienionych tytułów dodatkowych kosztów (prowizji, opłat).
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3.17.  Wcześniejsza  spłata  kredytu  nie  spowoduje  żadnych  konsekwencji  finansowych  dla 
zamawiającego. Zamawiający nie zapłaci prowizji ani żadnych innych kosztów w przypadku 
restrukturyzacji  długu w przyszłości.  Poza kwotami  określonymi w ofercie tj.  prowizja  od 
udzielonego kredytu i oprocentowania kredytu Wykonawca nie pobierze żadnych innych opłat 
i prowizji.

Z  uwagi  na  specyfikę  przedmiotu  zamówienia  i  konieczność  sporządzenia  przez 
Wykonawców analiz  finansowych,  do  SIWZ załącza  się  niezbędne  dokumenty finansowe 
pomocne przy tej analizie.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66.11.30.00-5 – usługi udzielania kredytu.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1  Kredyt  winien  być  postawiony do  dyspozycji  zamawiającego  w ciągu  2  dni  od  dnia 
zawarcia umowy. Uruchomienie kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego w jednej transzy. 
Planowany termin  zaciągnięcia  kredytu  –  27.12.2013  r.,  ostateczna  spłata  (  ostatnia  rata 
kapitałowa i odsetkowa ) – 31 grudnia 2025 r.

4.2. Okres kredytowania: do 31.12.2025 r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 
dotyczące zapisów art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  spełnia  warunek  posiadania  uprawnień  do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca udokumentuje 
posiadanie  zezwolenia  Komisji  Nadzoru  Finansowego  na  rozpoczęcie  działalności 
bankowej , o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe 
(t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.), a przypadku określonym w art. 178 ust. 1 
ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed 
dniem wejścia w życie ustawy.   

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;
Dla  uznania,  że  Wykonawca  spełnia  w/w  warunek  Zamawiający  wymaga,  aby 
Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
    Dla  uznania,  że  Wykonawca  spełnia  w/w  warunek  Zamawiający  wymaga,  aby 

Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
4)  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Dla  uznania,  że  Wykonawca  spełnia  w/w  warunek  Zamawiający  wymaga,  aby 
Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
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5)  sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Dla  uznania,  że  Wykonawca  spełnia  w/w  warunek  Zamawiający  wymaga,  aby 
Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

5.2.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust. 1 i 2 Pzp.

5.3.  Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), Wykonawcy 
muszą:

     a) ustanowić pełnomocnika, 

     b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na 
podstawie  art. 24 Pzp.  

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 
Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa została wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.   

5.4.  Ocena sprawdzenia  spełniania  przez  Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu, 
o  których  mowa  w punkcie  5.1.  nastąpi  na  podstawie  wymaganych  i  złożonych  wraz 
z ofertą Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale 6 SIWZ. Nie 
wykazanie  potwierdzenia  spełnienia  warunku  skutkować  będzie  wykluczeniem 
Wykonawcy  z postępowania  po  wyczerpaniu  czynności  wezwania  do  uzupełnienia 
oświadczeń lub dokumentów. 

5.5.   Jeżeli  wykonawca wykaże,  że spełnienia  warunki  udziału  w postępowaniu o których 
mowa w pkt  5.1.,  polegając  na  zasobach innych podmiotów niezależnie  od  charakteru 
prawnego łączącego go z nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi na czas realizacji części  zamówienia,  zamawiający wykluczy wykonawcę z 
postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt 
4 ustawy Pzp. 

6.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ 
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty i 
oświadczenia:
1)  oświadczenie,  że  wykonawca  spełnia  warunki  określone  w  art.  22  ust.  1  ustawy – 

zgodnie z Załącznikiem nr 4  do SIWZ,
2) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej , o 

którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe  (t. j. Dz. U. z 
2012 r. poz. 1376 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy 
Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności  przed dniem 
wejścia w życie ustawy.
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6.2. W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia  wykonawcy w okolicznościach,  o  których mowa w art.  24  ust.  1 ustawy 
należy złożyć następujące dokumenty: 
1)  oświadczenie,  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy  z  postępowania  na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 5  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 
pkt  2  ustawy,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia albo składania ofert;

3)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji  właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

4)   aktualne zaświadczenie  właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert;

5)  aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert;

6)  aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24  ust.  1  pkt  9 ustawy,  wystawiona nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed  upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert;

7)  aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert;

8)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp 
Wykonawcy  są  zobowiązani  złożyć  zgodnie  z  art.  26  ust.  2d  listę  podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacje o tym, że Wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem nr 5A do SIWZ.

6.3. Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 
 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ,
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 2) wypełniony harmonogram spłaty kredytu – zgodny z Załącznikiem nr 2 do SIWZ,
 3) pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału 

lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę 
prawnego  lub  osoby,  których  uprawnienie  do  reprezentacji  wynika  z  dokumentu 
rejestracyjnego  (ewidencyjnego)  Wykonawcy,  zgodnie  ze  sposobem  reprezentacji 
określonym w tych dokumentach; pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący 
jest  lub są właścicielami  firmy lub jeżeli  są oni  wymienieni  z imienia i  nazwiska w 
odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

 4)  zaakceptowane  poprzez  zaparafowanie  Istotne  postanowienia  umowy  zawarte  w 
Załączniku nr 3 do SIWZ.

5)  dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

6.4.  W  przypadku  oferty  składanej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 
udzielenie  zamówienia,  dokumenty  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  podlega 
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

6.5. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 Pzp mają 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 Pzp, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert, z tym że 
w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – 
zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  właściwym 
organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub 
gospodarczego miejsce zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.6.  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt 6.2. ppkt 2-4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, 
że:

a)   nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  –  wystawiony  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie,  lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania 
decyzji  właściwego  organu  –  wystawiony nie  wcześniej  niż  3  miesięcy  przed 
upływem terminu składania ofert.

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)  o  których mowa w pkt  6.2.  ppkt  5  i  7  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 
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Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.

     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. 
1 i 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 
także  osoby  uprawnione  do  reprezentacji  wykonawcy,  złożone  przed  właściwym 
organem  sądowym,  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. Powyższe o 
terminach stosuje się odpowiednio.
Dokumenty są składane  w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są  składane są wraz z tłumaczeniem na język 
polski poświadczonym przez polskie placówki konsularne.

6.7. Dokumenty  wymagane  w  niniejszej  specyfikacji  należy  przedstawić  w  formie 
oryginału  lub  kopii  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  przez  wykonawcę  lub 
osobę/y  uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

7.  INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z 
WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. 

  7.2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem, przy czym faksy obu 
stron  będą  potwierdzone  drogą  pisemną,  a  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 7.3.  Dla oferty dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna.

 7.4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
     - Karolina Felczak – Skarbnik Gminy, pokój Nr 6, tel. 678-15-19, wew. 25

 7.5. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 800  - 1400   

7.6.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – 
pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upłynie 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie 
po  upływie  terminu  składania  wniosku  lub  dotyczyć  będzie  udzielonych  wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku.
Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania 
oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiajacego. 

7.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę 
specyfikacji  Zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także udostępni na stronie 
internetowej.

       Wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZ. 

7.8. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofercie, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu 
składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia  oraz zamieści tą informację na 
stronie  internetowej Zamawiającego.

       
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

8.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości 10.000 zł  (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych).

8.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 
ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

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

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

8.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
8.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:
          Bank BS Poddębice O/Pęczniew   Nr 45 9263 0000 4012 3060 2004 0003.
8.5. W  przypadku  wadium  wnoszonego  w  pieniądzu,  jako  termin  wniesienia  wadium 

przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany do  dołączenia  do  oferty kserokopię  wpłaty wadium z  potwierdzeniem 
dokonanego przelewu.

8.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej  niż  pieniądz  -  oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Dokumenty o których 
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mowa w punkcie  8.2.  podpunkt  2  do  5  muszą  zachować ważność  przez  cały okres 
związania ofertą.

8.7. Wykonawca  którego  oferta,  nie  będzie  zabezpieczona  wadium  zostanie  przez 
Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

8.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
     
9.1. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

10.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta wraz z załącznikami musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub 
odręcznie, czytelnie, techniką  trwałą.

10.3.  Oferta  wraz  z  załącznikami  musi  być   podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do 
reprezentowania Wykonawcy.

10.4. Jeżeli osoba/ osoby podpisujące ofertę działa/ działają na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo  musi  w  swej  treści  jednoznacznie  wskazywać  uprawnienie  do 
podpisania oferty. Pełnomocnictwo takie musi zostać dołączone do oferty i musi być 
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10.5.  Oferta  musi  być sporządzona w języku polskim.  Każdy dokument  składający się  na 
ofertę  sporządzony  w  języku  innym  niż  język  polski  winien  być  złożony  wraz  z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości 
uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.6.  Dokumenty  składające  się  na  ofertę  mogą  być  złożone  w  oryginale  lub  w  formie 
kserokopii  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  uprawnionego 
przedstawiciela  Wykonawcy. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału 
lub  notarialnie  potwierdzonej  kopii  dokumentu,  jeżeli  przedstawiona  kopia  jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej  prawdziwości, a Zamawiający nie może 
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

10.7.  Zaleca się,  by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 
parafowana  przez  Wykonawcę.  Każda  poprawka  w treści  oferty,  a  w  szczególności 
każde  przerobienie,  przekreślenie,  uzupełnienie,  nadpisanie  itd.  powinno  być 
parafowane przez Wykonawcę.

10.8. Zaleca się, aby oferta miała ponumerowane wszystkie strony i podaną ilość stron  oraz 
była spięta w sposób trwały uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

10.9. Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 
bez  modyfikacji  jego  formy  przez  Wykonawcę.  Dotyczy  to  również  załączników 
do oferty, których formularze wykonał Zamawiający.
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10.10.  Do  oferty  powinny być  załączone  wszystkie  dokumenty  wymagane  odpowiednimi 
postanowieniami pkt.6 SIWZ.

10.11.  Złożenie  więcej  niż  jednej  oferty  lub  złożenie  oferty  zawierającej  propozycje 
alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

10.12. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) Wykonawcy powinni przekazać w taki sposób, 
by  Zamawiający  mógł  z  łatwością  określić  zakres  informacji  objętych  tajemnicą. 
Informacja ta powinna być załączona jako odrębna część nie związana w sposób trwały 
z  ofertą.  Brak  stosownego  zastrzeżenia  będzie  traktowany jako  zgoda  na  włączenie 
całości  przekazanych dokumentów i  danych do dokumentacji  postępowania  oraz  ich 
ujawnienia na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

10.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.14.  Ofertę  należy  umieścić  w  nieprzezroczystych,  zaklejonych  dwóch  kopertach. 
Kopertę zewnętrzną należy opisać według poniższego wzoru:

Gmina Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew

OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZADANIA  pn:

 „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 złotych 
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu kredytów” 

oraz „Nie otwierać przed terminem godz. 1015 , 30 października 2013 roku”

10.15. Koperta wewnętrzna, w której należy umieścić ofertę poza opisem podanym powyżej 
            powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było ją odesłać w przypadku 
            stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu.

10.16.  Oferta  otrzymana  przez  Zamawiającego  po  terminie  składania  ofert  zostanie 
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

10.17.  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do 
złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 
wprowadzeniu  zmian  przed  terminem  składania  ofert.   Powiadomienie  o 
wprowadzeniu  zmian  musi  być  złożone  według takich  samych zasad,  jak  składana 
oferta,  tj.  w opakowaniu oznaczonym ZMIANA. Opakowania oznaczone ZMIANA 
zostaną otwarte  przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził  zmiany i  po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

10.18.  Wykonawca  przed  upływem  terminu  składania  ofert  może  wycofać  ofertę  pod 
warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o  wycofaniu. 
Powiadomienie o wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak składana 
oferta, tj. odpowiednio oznakowane dopiskiem WYCOFANE. Koperty oznakowane w 
ten  sposób  będą  otwierane  w  pierwszej  kolejności  po  potwierdzeniu  poprawności 
postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na opakowaniu 
wycofanej oferty. Opakowania z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
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11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1.  Termin składania ofert upływa w dniu  30 października 2013 r. o godz. 10:00.

11.2. Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Pęczniewie  ul.  Główna  10/12 
99 – 235 Pęczniew – sekretariat, pokój nr  4.

11.3.  Otwarcie ofert nastąpi 30 października 2013 roku o godz.  10:15  w  siedzibie Urzędu 
Gminy w Pęczniewie ul.  Główna 10/12 99 - 235 Pęczniew –  sala konferencyjna, 
pokój nr 13.

11.4.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

11.5.  Zamawiający otworzy  oferty  w  obecności  przybyłych  Wykonawców  lub  osób 
upoważnionych  do  reprezentowania  Wykonawcy.  Podczas  otwarcia  ofert  zostaną 
podane  następujące  informacje:  nazwa  i  siedziba  Wykonawcy,  którego  oferta  jest 
otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, warunki płatności.

11.6. Informacje, o których mowa w pkt.  11.5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

11.7.  Ofertę  złożoną  po  terminie  zwraca  się  bez  otwierania  po  upływie  terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania.

11.8. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie 
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 
Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena powinna być podana: 

a. cyfrowo i słownie w złotych polskich,
b. zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena brutto.

12.2.  Cena za oferowany przedmiot zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się 
         wariantowych cen.

12.3.  Cena  powinna  być  wyliczona  w  sposób  wyczerpujący  i  uwzględniać  wszystkie 
niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia.

12.4. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną 
i  ostateczną.

13. KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT:

13.1.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  będzie  odpowiadać 
wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SIWZ i zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium: cena – 100% w skali 100 pkt.
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Przez  cenę  rozumie  się  koszty  kredytu  uwzględniające  wysokość  oprocentowania 
i jednorazową prowizję nie przekraczającą 0,5 % od kwoty kredytu. W celu obliczenia ceny 
dla  potrzeb  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  należy  przy  obliczeniu  odsetek  od  kredytu 
przyjąć  stałą  stopę  oprocentowania  WIBOR  1  M  w  wysokości  2,61%  powiększony  lub 
pomniejszony o oferowaną marżę niezmienną w okresie kredytowania i termin uruchomienia 
całości kredytu na dzień 27 grudnia 2013 roku.
Przy  naliczaniu  odsetek  przyjmuje  się,  że  miesiąc  i  rok  ma  rzeczywistą  liczbę  dni 
kalendarzowych
Wysokość  rat  kapitałowych,  terminy  spłat  rat  kapitałowych  i  odsetkowych  podane 
w załączniku nr 2 do SIWZ nie mogą być zmienione przez Wykonawcę, ponieważ miałoby to 
wpływ na  cenę ofertową, która służy do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ocena ofert będzie dokonana wg poniższej zasady:

Najniższa  cena  ze  wszystkich  ofert  nie  odrzuconych  otrzyma  100  punktów.  Oferty 
proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

                                  cena brutto oferty z najniższą ceną

Suma punktów      =                                                                                x    100 pkt 

                                        cena brutto oferty badanej

Realizacja  zamówienia powierzona zostanie  Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 
ilość punktów obliczonych wg powyższego wzoru.

W przypadku gdy dwie lub więcej ofert będą zawierać taką samą cenę Zamawiający  wezwie 
Wykonawców  do  złożenia  dodatkowych  ofert,  które  nie  mogą  być  wyższe  niż  złożone 
pierwotnie.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY

14.1.  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)  Wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę,  siedzibę  i  adres  Wykonawcy, 
którego  ofertę  wybrano,  uzasadnienie  jej  wyboru  oraz  nazwy,  siedziby  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 i prawne;

4) Terminie, po którym upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta.
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14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w pkt 14.1. podpunkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym - na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Pęczniew.

14.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób 
określony w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.4.  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym 
terminie i miejscu podpisania umowy.

14.5. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy 
w  sprawie  zamówienia  publicznego,  Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY

15.1. W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie będzie żądał wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.  ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY

16.1.  Zgodnie  z  art.  139  ust.  2  ustawy -  Prawo zamówień  publicznych,  umowa  zostanie 
zawarta w formie pisemnej.

16.2.  Umowa  zostanie  zawarta  z  uwzględnieniem  wymagań  i  warunków  Zamawiającego 
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie.

16.3.  W  umowie  winny się  znaleźć  zapisy  określone  w  rozdziale  3  -  opisu  przedmiotu 
zamówienia oraz w załączniku nr 3 do SIWZ – istotne postanowienia umowy.

16.4.  Zmiany do  umowy będą  mogły być  dokonane  na  zasadach  określonych  w art.  144 
ustawy - Prawo zamówień publicznych.

16.5. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w 
następujących przypadkach:
1) wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, 
2) rezygnacji z wykorzystania całości lub części kredytu,
3) zmiany kwoty i terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał 

trudności w dotrzymaniu określonych w SIWZ terminów spłat,
4) zmiany harmonogramu spłat rat kredytu-w przypadkach określonych w ppkt. 1-3.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
16.6.  Postanowienia umowy zostały zawarte w Istotnych postanowieniach umowy 

stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji (Załącznik Nr 3 do SIWZ), co ma 
zapobiec sytuacji, w której Zamawiający może zostać posądzonym, iż zataił istotne 
warunki umowy w celu nieuczciwego przeprowadzenia postępowania.
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17.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wszystkim Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli 
ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przepisów ustawy. 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołania: zgodnie z działem VI ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z późn.zm.).

18. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
       
18.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

19.  MAKSYMALNA  LICZBA  WYKONAWCÓW,  Z  KTÓRYMI 
ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ:

       
19.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

20.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

21. OFERTY WARIANTOWE
     
21.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22.  ADRES  POCZTY  ELEKTRONICZNEJ  LUB  STRONY 
INTERNETOWEJ,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA 
POROZUMIEWANIE SIĘ DROGA ELEKTRONICZNĄ

22.1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

23.   INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WALUT  OBCYCH,  W  JAKICH 
MOGĄ  BYĆ  PROWADZONE  ROZLICZENIA  MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

23.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

24.  INNE  INFORMACJE

24.1. Nie przewiduje się:
1) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
2) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
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3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
4) wprowadzenia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

25.  INFORMACJE NA TEMAT UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW
25.1.  Zamawiający  zastrzega,  że  całość  zamówienia  nie  może  być  powierzona 
podwykonawcom.
                                                                              
26.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26.1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej  specyfikacji  mają zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

                                                                                 
Załączniki  składające  się  na  integralną  część  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Harmonogram spłaty kredytu (załącznik nr 2)
3. Istotne postanowienia umowy (załącznik nr 3)
4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik  nr 4)
5. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie  art. 24 ust. 1 

Pzp (załącznik nr 5)
6.  Oświadczenie dotyczące przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej

 z art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp (załącznik nr 5A)
7. Dokumenty finansowe umożliwiające ocenę zdolności kredytowej Zamawiającego 
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 Załącznik nr 1 do SIWZ                                                                                                 
                                                                           

 FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców – w przypadku oferty wspólnej: ….....…………………..

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

Adres* …………………………….............................................................................................

Telefon*…………………………………………………….......................................................

REGON*  …………………………...........................................................................................

NIP*  …...................................................................................................................................... 

FAX*  ….................................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej*   …..............................................................................................

                                                                                           

                                                                                          GMINA PĘCZNIEW
   ul. Główna 10/12

                                                                 99-235 Pęczniew 
                                                                  woj. łódzkie
                                                               

               W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „udzielenie kredytu 
konsolidacyjnego w wysokości  3  786 248,00 zł  z  przeznaczeniem na spłatę  wcześniej 
zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  kredytów” oświadczamy,  że  akceptujemy w całości 
wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.  Składamy  ofertę  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia   w  zakresie  określonym  w 
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zgodnie  z  opisem  przedmiotu 
zamówienia i ogólnymi warunkami umowy.

2.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto  ….................................... zł
      (słownie złotych: …..............................................................................................................) 

w tym jednorazowa prowizja  bankowa  w wysokości  ……. % od kwoty kredytu  co 
stanowi kwotę ……………..zł.

3.  Oświadczamy, że cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 
4.   Oświadczamy,  że  jesteśmy związani  niniejszą  ofertą  przez  60  dni  od  dnia  upływu 

terminu składania ofert.
5.  Oświadczamy, iż zawarte w załączniku nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

istotne dla Zamawiającego postanowienia zostaną wprowadzone do treści umowy.
6.   Wadium w kwocie 10.000 zł zostało wniesione w formie ……………………………..
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7.   Oświadczamy,  że  niniejsza  oferta  na  stronach  od  …..  do  …..  zawiera  informacje 
stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.

8.   Zobowiązujemy się,  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty,  do  zawarcia  przedmiotowej 
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9.   Oferta składa się z ….............. kolejno ponumerowanych stron.

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1.  …...................................................................................

2.  …...................................................................................

3.  …...................................................................................

4.  …...................................................................................

5.  …...................................................................................

6.  …...................................................................................

                                                                                           

…................................, dnia ….............. 2013 r.
                                                                                     

                                                                                    …..........................................................
                                                                                        podpis Wykonawcy/ Wykonawców

* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy                                  
* * - niepotrzebne skreślić

19



Zp.271.8.2013 „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 3 786 248,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów” 

Załącznik nr 2 do SIWZ

Udzielenie  kredytu  konsolidacyjnego  w  wysokości   3  786  248,00  zł  (słownie:  trzy  miliony  siedemset 
osiemdziesiąt  sześć  tysięcy  dwieście  czterdzieści  osiem  złotych)   z  przeznaczeniem  na  spłatę  wcześniej  
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Należy wypełnić wszystkie pozycje w kolumnie J

Tytuł operacji Data operacji
Stan zadłużenia

(w zł i gr)
A B C

uruchomienie kredytu 2013-12-27 3 786 248,00

Tytuł operacji Data operacji
Stan zadłużenia
przed operacją

Numer
raty 

kapitałowej

Numer
raty 

odsetkowej

Kwota spłaty 
raty kapitałowej

Kwota odsetek
WIBOR 1M 

(2,61%) + marża 
bankowa

(w zł i gr) (w zł i gr) (w zł i gr)
D E F G H I J

spłata raty odsetkowej 2014-01-31 3 786 248,00  1 0,00  
spłata raty odsetkowej 2014-02-28 3 786 248,00  2 0,00  
spłata raty odsetkowej 2014-03-31 3 786 248,00  3 0,00  
spłata raty odsetkowej 2014-04-30 3 786 248,00  4 0,00  
spłata raty odsetkowej 2014-05-31 3 786 248,00  5 0,00  
spłata raty odsetkowej 2014-06-30 3 786 248,00  6 0,00  
spłata raty odsetkowej 2014-07-31 3 786 248,00  7 0,00  
spłata raty odsetkowej 2014-08-31 3 786 248,00  8 0,00  
spłata raty odsetkowej 2014-09-30 3 786 248,00  9 0,00  
spłata raty odsetkowej 2014-10-31 3 786 248,00  10 0,00  
spłata raty odsetkowej 2014-11-30 3 786 248,00  11 0,00  
spłata raty odsetkowej 2014-12-31 3 786 248,00  12 0,00  
spłata raty odsetkowej 2015-01-31 3 786 248,00  13 0,00  
spłata raty odsetkowej 2015-02-28 3 786 248,00  14 0,00  
spłata  raty  kapitałowej  i 
odsetkowej 2015-03-31 3 786 248,00 1 15 28 248,00  

spłata raty odsetkowej 2015-04-30 3 758 000,00  16 0,00  
spłata raty odsetkowej 2015-05-31 3 758 000,00  17 0,00  
spłata  raty  kapitałowej  i 
odsetkowej 2015-06-30 3 758 000,00 2 18 26 000,00  

spłata raty odsetkowej 2015-07-31 3 732 000,00  19 0,00  
spłata raty odsetkowej 2015-08-31 3 732 000,00  20 0,00  
spłata  raty  kapitałowej  i 
odsetkowej 2015-09-30 3 732 000,00 3 21 26 000,00  

spłata raty odsetkowej 2015-10-31 3 706 000,00  22 0,00  
spłata raty odsetkowej 2015-11-30 3 706 000,00  23 0,00  
spłata raty kapitałowej i 2015-12-31 3 706 000,00 4 24 26 000,00  
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odsetkowej
spłata raty odsetkowej 2016-01-31 3 680 000,00  25 0,00  
spłata raty odsetkowej 2016-02-29 3 680 000,00  26 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2016-03-31 3 680 000,00 5 27 65 000,00  

spłata raty odsetkowej 2016-04-30 3 615 000,00  28 0,00  
spłata raty odsetkowej 2016-05-31 3 615 000,00  29 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2016-06-30 3 615 000,00 6 30 65 000,00  

spłata raty odsetkowej 2016-07-31 3 550 000,00  31 0,00  
spłata raty odsetkowej 2016-08-31 3 550 000,00  32 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2016-09-30 3 550 000,00 7 33 65 000,00  

spłata raty odsetkowej 2016-10-31 3 485 000,00  34 0,00  
spłata raty odsetkowej 2016-11-30 3 485 000,00  35 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2016-12-31 3 485 000,00 8 36 65 000,00  

spłata raty odsetkowej 2017-01-31 3 420 000,00  37 0,00  
spłata raty odsetkowej 2017-02-28 3 420 000,00  38 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2017-03-31 3 420 000,00 9 39 65 000,00  

spłata raty odsetkowej 2017-04-30 3 355 000,00  40 0,00  
spłata raty odsetkowej 2017-05-31 3 355 000,00  41 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2017-06-30 3 355 000,00 10 42 65 000,00  

spłata raty odsetkowej 2017-07-31 3 290 000,00  43 0,00  
spłata raty odsetkowej 2017-08-31 3 290 000,00  44 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2017-09-30 3 290 000,00 11 45 65 000,00  

spłata raty odsetkowej 2017-10-31 3 225 000,00  46 0,00  
spłata raty odsetkowej 2017-11-30 3 225 000,00  47 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2017-12-31 3 225 000,00 12 48 65 000,00  

spłata raty odsetkowej 2018-01-31 3 160 000,00  49 0,00  
spłata raty odsetkowej 2018-02-28 3 160 000,00  50 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2018-03-31 3 160 000,00 13 51 65 000,00  

spłata raty odsetkowej 2018-04-30 3 095 000,00  52 0,00  
spłata raty odsetkowej 2018-05-31 3 095 000,00  53 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2018-06-30 3 095 000,00 14 54 65 000,00  

spłata raty odsetkowej 2018-07-31 3 030 000,00  55 0,00  
spłata raty odsetkowej 2018-08-31 3 030 000,00  56 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2018-09-30 3 030 000,00 15 57 65 000,00  

spłata raty odsetkowej 2018-10-31 2 965 000,00  58 0,00  
spłata raty odsetkowej 2018-11-30 2 965 000,00  59 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2018-12-31 2 965 000,00 16 60 65 000,00  
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spłata raty odsetkowej 2019-01-31 2 900 000,00  61 0,00  
spłata raty odsetkowej 2019-02-28 2 900 000,00  62 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2019-03-31 2 900 000,00 17 63 65 000,00  

spłata raty odsetkowej 2019-04-30 2 835 000,00  64 0,00  
spłata raty odsetkowej 2019-05-31 2 835 000,00  65 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2019-06-30 2 835 000,00 18 66 65 000,00  

spłata raty odsetkowej 2019-07-31 2 770 000,00  67 0,00  
spłata raty odsetkowej 2019-08-31 2 770 000,00  68 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2019-09-30 2 770 000,00 19 69 65 000,00  

spłata raty odsetkowej 2019-10-31 2 705 000,00  70 0,00  
spłata raty odsetkowej 2019-11-30 2 705 000,00  71 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2019-12-31 2 705 000,00 20 72 65 000,00  

spłata raty odsetkowej 2020-01-31 2 640 000,00  73 0,00  
spłata raty odsetkowej 2020-02-29 2 640 000,00  74 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2020-03-31 2 640 000,00 21 75 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2020-04-30 2 530 000,00  76 0,00  
spłata raty odsetkowej 2020-05-31 2 530 000,00  77 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2020-06-30 2 530 000,00 22 78 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2020-07-31 2 420 000,00  79 0,00  
spłata raty odsetkowej 2020-08-31 2 420 000,00  80 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2020-09-30 2 420 000,00 23 81 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2020-10-31 2 310 000,00  82 0,00  
spłata raty odsetkowej 2020-11-30 2 310 000,00  83 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2020-12-31 2 310 000,00 24 84 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2021-01-31 2 200 000,00  85 0,00  
spłata raty odsetkowej 2021-02-28 2 200 000,00  86 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2021-03-31 2 200 000,00 25 87 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2021-04-30 2 090 000,00  88 0,00  
spłata raty odsetkowej 2021-05-31 2 090 000,00  89 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2021-06-30 2 090 000,00 26 90 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2021-07-31 1 980 000,00  91 0,00  
spłata raty odsetkowej 2021-08-31 1 980 000,00  92 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2021-09-30 1 980 000,00 27 93 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2021-10-31 1 870 000,00  94 0,00  
spłata raty odsetkowej 2021-11-30 1 870 000,00  95 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2021-12-31 1 870 000,00 28 96 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2022-01-31 1 760 000,00  97 0,00  
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spłata raty odsetkowej 2022-02-28 1 760 000,00  98 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2022-03-31 1 760 000,00 29 99 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2022-04-30 1 650 000,00  100 0,00  
spłata raty odsetkowej 2022-05-31 1 650 000,00  101 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2022-06-30 1 650 000,00 30 102 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2022-07-31 1 540 000,00  103 0,00  
spłata raty odsetkowej 2022-08-31 1 540 000,00  104 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2022-09-30 1 540 000,00 31 105 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2022-10-31 1 430 000,00  106 0,00  
spłata raty odsetkowej 2022-11-30 1 430 000,00  107 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2022-12-31 1 430 000,00 32 108 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2023-01-31 1 320 000,00  109 0,00  
spłata raty odsetkowej 2023-02-28 1 320 000,00  110 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2023-03-31 1 320 000,00 33 111 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2023-04-30 1 210 000,00  112 0,00  
spłata raty odsetkowej 2023-05-31 1 210 000,00  113 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2023-06-30 1 210 000,00 34 114 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2023-07-31 1 100 000,00  115 0,00  
spłata raty odsetkowej 2023-08-31 1 100 000,00  116 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2023-09-30 1 100 000,00 35 117 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2023-10-31 990 000,00  118 0,00  
spłata raty odsetkowej 2023-11-30 990 000,00  119 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2023-12-31 990 000,00 36 120 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2024-01-31 880 000,00  121 0,00  
spłata raty odsetkowej 2024-02-29 880 000,00  122 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2024-03-31 880 000,00 37 123 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2024-04-30 770 000,00  124 0,00  
spłata raty odsetkowej 2024-05-31 770 000,00  125 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2024-06-30 770 000,00 38 126 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2024-07-31 660 000,00  127 0,00  
spłata raty odsetkowej 2024-08-31 660 000,00  128 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2024-09-30 660 000,00 39 129 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2024-10-31 550 000,00  130 0,00  
spłata raty odsetkowej 2024-11-30 550 000,00  131 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2024-12-31 550 000,00 40 132 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2025-01-31 440 000,00  133 0,00  
spłata raty odsetkowej 2025-02-28 440 000,00  134 0,00  
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spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2025-03-31 440 000,00 41 135 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2025-04-30 330 000,00  136 0,00  
spłata raty odsetkowej 2025-05-31 330 000,00  137 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2025-06-30 330 000,00 42 138 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2025-07-31 220 000,00  139 0,00  
spłata raty odsetkowej 2025-08-31 220 000,00  140 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2025-09-30 220 000,00 43 141 110 000,00  

spłata raty odsetkowej 2025-10-31 110 000,00  142 0,00  
spłata raty odsetkowej 2025-11-30 110 000,00  143 0,00  
spłata raty kapitałowej i 
odsetkowej 2025-12-31 110 000,00 44 144 110 000,00  

RAZEM 3 786 248,00  

Suma rat odsetkowych……………………………………..  zł.

Jednorazowa prowizja bankowa w wysokości - wskaźnik procentowy ……….%.

Kwota prowizji……………………… zł.

Razem koszty kredytu………………………………………………………… zł.
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1.   W wyniku  postępowania  o  zamówienie  publiczne  Bank udziela  Kredytobiorcy kredyt 
konsolidacyjny  w  wysokości  3  786  248,00  zł  (słownie:  trzy  miliony  siedemset 
osiemdziesiąt  sześć tysięcy dwieście czterdzieści  osiem złotych). Kredyt przeznaczony 
zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 

2.   Okres kredytowania – do 31 grudnia 2025 roku 
3.  Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in 

blanco wraz z deklaracją wekslową.
4.  Ewentualna kwota prowizji od udzielenia kredytu zostanie uregulowana w ciągu 30 dni po 

podpisaniu umowy.
5.   Zamawiający przewiduje możliwość  przedterminowej  spłaty zaciągniętego kredytu lub 

jego części  bez  ponoszenia  jakichkolwiek obciążeń z  tego tytułu,  bez  powiadamiania 
banku o zamiarze dokonania takiej spłaty.

6.   Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.
7.  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich 

(PLN).
8.   Oprocentowanie  kredytu  liczone  wg zmiennej  stawki  WIBOR 1M ustalonej  na  okres 

1  miesiąca  w  wysokości  stawki  WIBOR  1M  wyliczanej  jako  średnia  arytmetyczna 
wszystkich notowań poprzedniego  miesiąca za który naliczane jest oprocentowanie.

9.  Określone w chwili zawierania umowy oprocentowanie może ulegać w okresie umownym 
zmianom tylko w przypadku zmiany stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych 
(stopa bazowa). Marża w okresie umownym jest stała.

10. Uruchomienie kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego w jednej transzy.
11. Spłata kredytu nastąpi w 44 nierównych kwartalnych ratach, płatnych na ostatni roboczy 

dzień każdego miesiąca kończącego kwartał, począwszy od dnia 31.03.2015 r.
12. Wysokość rat kapitałowych według harmonogramu j.n.:

Rok Numer Raty Wysokość rat

2015
1 28 248,00

2-4 26 000,00
2016 5-8 65 000,00
2017 9-12 65 000,00
2018 13-16 65 000,00
2019 17-20 65 000,00
2020 21-24 110 000,00
2021 25-28 110 000,00
2022 29-32 110 000,00
2023 33-36 110 000,00
2024 37-40 110 000,00
2025 41-44 110 000,00

13.  Karencja w spłacie kredytu- do 30.03.2015 r.
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14. Odsetki należne naliczane będą za każdy dzień korzystania z kredytu licząc od dnia jego 
udzielenia. Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych. Bank zobowiązuje się do 
powiadamiania Kredytobiorcy o wysokości poszczególnych rat odsetkowych pisemnie.

15. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli 
termin płatności przypadać będzie na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata 
odsetek  następować  będzie  w  pierwszym  dniu  roboczym  przypadającym  po  dniu 
ustawowo wolnym od pracy.

16.  Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane.
17.  Przy  naliczaniu  odsetek  przyjmuje  się,  że  miesiąc  i  rok  ma  rzeczywistą  liczbę  dni 

kalendarzowych.
18.  Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat z tytułu:
       a) rezygnacji z części kredytu,
       b) zmiany spłaty rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów,
       c) wcześniejszej spłaty kredytu,
       d) prolongaty w spłacie kredytu,
       e) innych kosztów związanych z realizacją kredytu nie wymienionych w ofercie banku.
19.  W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień  publicznych,  Kodeksu  cywilnego,  Prawa  bankowego  oraz  wekslowego  i 
czekowego.

20.  Zmiany do umowy dla zachowania swej ważności będą wymagały formy pisemnej w 
postaci aneksu podpisanego przez obie strony i mogą nastąpić w sytuacji:

       a) rezygnacji z części kredytu,
       b) zmiany spłaty rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów,
       c) wcześniejszej spłaty kredytu,
       d) prolongaty w spłacie kredytu.

Umowa  nie  może  być  sprzeczna  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych,  istotnymi  
postanowieniami umowy zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożoną  
ofertą oraz prawem bankowym.

Załącznik nr 4 do SIWZ
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.........................................................
      (pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców – w przypadku oferty wspólnej: ….......…………………..

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

Adres* …………………………….............................................................................................

Telefon*……………………………………………………................................................................

REGON*  …………………………...........................................................................................

NIP*  …...................................................................................................................................... 

FAX*  ….................................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej*   …..............................................................................................

            Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego  na  zadanie  pn.  „Udzielenie  kredytu  konsolidacyjnego  w  wysokości 
3 786 248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
kredytów” oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
1.  Posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2.  Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3.  Dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia;
4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

........................., dnia.................2013 r.                                  .....................................................
                                                                                        podpis Wykonawcy/ Wykonawców

* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy                                  
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Załącznik nr 5 do SIWZ

.........................................................
      (pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców – w przypadku oferty wspólnej: ….......…………………..

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

Adres* …………………………….............................................................................................

Telefon*……………………………………………………................................................................

REGON*  …………………………...........................................................................................

NIP*  ….................................................................................................................................... 

FAX*  …...................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej*   ….............................................................................................

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  na  zadanie  pn.  „Udzielenie  kredytu  konsolidacyjnego  w  wysokości 
3  786  248,00  zł  z  przeznaczeniem  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu 
kredytów” oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
nie  zachodzą  wobec  mnie  przesłanki  wynikające  z  zapisów  art.  24  ustawy  Prawo  zamówień  
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

........................., dnia......................                                                             .....................................................
                                                                                                podpis Wykonawcy/ Wykonawców

* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy                                  
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Załącznik nr 5A do SIWZ

.........................................................
      (pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI  WYKONAWCY DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

z art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Oświadczam,  że  przynależę/  nie  przynależę* do  grupy  kapitałowej  pod 
nazwą……………………………………………………………………………….

W skład grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty:

1……………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………….

4……………………………………………………………………………….

5. etc – Wykonawca winien wymienić wszystkie nazwy podmiotów należących do danej grupy kapitałowej do  
której należy Wykonawca składający niniejsze  oświadczenie. 

(*) niepotrzebne skreślić )

                                                                                                               ………………...................................................  
                                                                                                              Podpisy  osób  uprawnionych do występowania 
                                                                                                                             w obrocie prawnym 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
                                                                                                                                                 

Dokumenty finansowe umożliwiające ocenę zdolności kredytowej Zamawiającego:
(do pobrania ze strony internetowej http://e-peczniew.pl z menu tematycznego Zamówienia 
publiczne  -  Przetarg  nieograniczony -  Udzielenie  kredytu  konsolidacyjnego  w  wysokości 
3 786 248,00 zł   z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
kredytów). Pozostała dokumentacja do wglądu u Zamawiającego.

1)  Uchwała  Nr  XXXV/208/2013  Rady Gminy Pęczniew  z  dnia  22  sierpnia  2013  rok  w 
sprawie zmiany uchwały  w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy 
Pęczniew na lata 2013-2016.
2)  Uchwała  Nr  XXXV/210/2013  Rady Gminy Pęczniew  z  dnia  22  sierpnia  2013  rok  w 
sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.
3) Opinia RIO nt. możliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego.
4) Informacja nt. sytuacji finansowej Gminy,

Dokumenty za 2010 rok:
- Opinia RIO – wykonanie budżetu za 2010 rok
- Rb-27S 2010
- Rb- 28S 2010
- Rb-N 2010
- Rb-NDS 2010
- Rb-Z 2010

Dokumenty za 2011 rok:
- Opinia RIO – wykonanie budżetu za 2011 rok
- Rb-27S 2011
- Rb- 28S 2011
- Rb-N 2011
- Rb-NDS 2011
- Rb-Z 2011

Dokumenty za 2012 rok:
- Opinia RIO – wykonanie budżetu za 2012 rok
-Uchwała Nr XXXIV/198/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2013 roku 
   w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pęczniew absolutorium za rok 2012
- Uchwała Nr XXXIV/197/2013  Rady Gminy Pęczniew z dnia 27 czerwca 2013  roku w 
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pęczniew wraz ze 
sprawozdaniem  z wykonania budżetu za rok 2012.
- Rb-27S 2012, 
- Rb- 28S 2012
- Rb-N 2012
- Rb-NDS 2012
- Rb-Z 2012

Dokumenty 2013 rok:
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- Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w 2013 roku
- Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu
- Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok
- Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
- Rb-27S za II kwartały 2013 roku, 
- Rb- 28S za II kwartały 2013 roku
- Rb-N za II kwartały 2013 roku
- Rb-NDS za II kwartały 2013 roku 
- Rb-Z za II kwartały 2013 roku

Inne załączniki:
- Zaświadczenia NIP, REGON
- Zaświadczenie o wyborze Wójta
- Uchwała w sprawie powołania Skarbnika
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