
Nr sprawy: IZP. 271.9.2015.ES 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

907 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp”.  

 

Przedmiot zamówienia:  

 

 

 

Pozyskanie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
w 2015 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 

i kredytów w kwocie 1 296 500 zł   
 

 

 

CPV: 66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu 
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Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

Nr 1 – Formularz oferty  

Nr 2 – Lista wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja, że 

wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.  

Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.  

 

I. Nazwa i adres zamawiającego  

Gmina Jodłowa z siedzibą organu  

39-225 Jodłowa 1A  

NIP: 872-222-05-02  

Prowadzący postępowanie na rzecz zamawiającego: Urząd Gminy Jodłowa,  

39-225 Jodłowa 1A  

Tel: 14 683 30 53  

Fax: 14 630 20 02 

e-mail: przetargi.ugjodlowa@wp.pl  

strona internetowa: www.ugjodlowa.itl.pl/bip  

 

http://www.ugjodlowa.itl.pl/bip


II. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i obsługa kredytu w wysokości 1 296 500 zł, 

w walucie polskiej z przeznaczeniem na: 

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w  kwocie 980 149 zł,  na finansowanie 

następujących zadań inwestycyjnych, określonych w załączniku do uchwały budżetowej Gminy 

Jodłowa na 2015 rok: 

a) Dotacja dla Powiatu Dębickiego na zadanie pn "Remont  drogi  powiatowej Nr 1313R 

Jasło-Ryglice w m. Dębowa i Jodłowa w km 17+856 23+540 wraz z remontem 

przepustów w km 18+632, 18+701, 18+802, 18+814, 18+300, 21+165, 21+701, 22+805, 

23+335" – kwota – 310 000 zł, 

b) Dotacja dla Powiatu Dębickiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi  powiatowej 

Nr 1313R Jasło-Jodłowa-Ryglice wraz z budową mostu na rz. Jodłówka w m. Jodłowa"-

 kwota 170 149 zł, 

c) Budowa zespołu boisk sportowych wraz urządzeniem terenu - elementy małej 

architektury i infrastruktury w Dęborzynie – kwota 500.000 zł – wkład własny do projektu 

współfinansowanego w ramach PROW. 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 316 351 zł. 

2. Warunki spłaty kredytu: 

1) spłata kredytu w okresie od 2016 r. do 2025 r; 

2) rozpoczęcie spłaty kredytu od dnia 31 grudnia 2016 r. 

3) spłata kredytu w latach 2016 – 2025 wg harmonogramu  

dnia  31-12-2016   spłata    10 000 zł,  

dnia  31-12-2017   spłata    10.000 zł,  

dnia  31-12-2018   spłata    10.000 zł,  

dnia  31-12-2019   spłata    10.000 zł,  

dnia  31-12-2020   spłata    10.000 zł,  

dnia  31-12-2021   spłata    10.000 zł,  

dnia  31-12-2022   spłata  306.500 zł,  

dnia  31-12-2023   spłata  310.000 zł,  

dnia  31-12-2024   spłata  310.000 zł,  

dnia  30-11-2025   spłata  310.000 zł,  

3. Marża Wykonawcy będzie stała. Stanowi jedyne i całkowite wynagrodzenie Wykonawcy i 

została skalkulowana w sposób wykluczający ponoszenie przez Zamawiającego dodatkowych 

kosztów. 

4. Gmina zastrzega sobie prawo do niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości 

lub w części bez ponoszenia dodatkowych kosztów w szczególności prowizji. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia  

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia 14 grudnia 2015 r.  

2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 30 listopada 2025 r. (spłata ostatniej raty kredytu).  

 

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

warunków  



1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:  

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania:  

Wykonawcy muszą wykazać i udokumentować posiadanie:  

zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski wymagane przepisami ustawy 

Prawo Bankowe z dnia 29 stycznia 1997 r. (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, o której 

mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe  

2) Wiedza i doświadczenie:  

Wykonawcy muszą wykazać i udokumentować, że:  

ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą /spełnia-nie spełnia/ w oparciu                

o oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3) Potencjał techniczny:  

Wykonawcy muszą wykazać i udokumentować, że:  

ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą /spełnia-nie spełnia/ w oparciu                   

o oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:  

Wykonawcy muszą wykazać i udokumentować, że:  

ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą /spełnia-nie spełnia/ w oparciu                

o oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:  

Wykonawcy muszą wykazać i udokumentować, że:  

ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą /spełnia-nie spełnia/ w oparciu 

o oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

1. Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie 

ubiegają się o udzielenie zamówienia.  

4. W sytuacji kiedy zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców.  

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 

złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia/nie 

spełnia.  

 

Podstawą oceny będą oświadczenia i dokumenty dołączone przez wykonawcę do oferty 

potwierdzające ich spełnienie.  

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki wykonawca spełnił.  



Nie spełnienie powyższych warunków przez wykonawcę będzie skutkowało wykluczeniem 

wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzuceniem jego oferty.  

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

 

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 

22. ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych), Wykonawca załączy do oferty następujące 

dokumenty:  

1) Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ, 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia -

wzór dokumentu załączony jest do SIWZ; załącznik Nr 3, 

3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. 

zm.),  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej – wzór załącznik Nr 2,  

4) Zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:  

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych -wzór dokumentu załączony jest do SIWZ -zał. Nr 4;  

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 

2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert;  

3) Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział 

w realizacji „części zamówienia”, dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 

dla Wykonawcy,  

określonym w pkt 2 ppkt. 1) i 2);  

Dokumenty, o których mowa w pkt 1. ppkt 1-3 oraz w pkt. 2 ppkt 1, Wykonawca złoży w formie 

oryginału.  

Pozostałe dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez przedstawicieli wykonawcy, wskazanych w dokumencie rejestrowym firmy lub 

w udzielonym pełnomocnictwie.  

Na kserokopii dokumentu należy zamieścić zapis: za zgodność z oryginałem oraz datę i czytelny 

podpis lub parafke i pieczątkę imienną.  

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

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

poświadczone przez wykonawcę.  

 



3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2,  składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. 2.2 zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 2.2. 

5. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (konsorcjum), wówczas:  

5.1. Wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie 

postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie 

o udzielenie zamówienia, zakres umocowania i oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej 

odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument musi być 

podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym 

rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej reprezentujące wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty należy przedstawić w formie 

oryginału.  

5.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum.  

5.3. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Konsorcjum, wykonawcy 

tworzący Konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie 

zamówienia do przedłożenia umowy konsorcjum. Umowa winna zawierać w szczególności: 

oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac 

przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń.  

6. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa ust. 1 i 3 oraz odpowiednio dla tam wymienionych równoważnych 

lub którzy złożyli te dokumenty, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia lub 

dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi, wymagań określonych przez 

Zamawiającego nie później niż w terminu składania ofert. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Pzp w postępowaniu oświadczenia, dokumenty, 

wnioski i zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  



2. W sprawach dotyczących postępowania Zamawiający nie udziela informacji telefonicznie.  

3. Wykonawcy przekazują Zamawiającemu wszelką korespondencję na adres: Urząd Gminy 

Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A, bądź pod nr faxu 14 6302002, bądź na adres poczty elektronicznej:  

przetargi.ugjodlowa@wp.pl.  

4. Wszelkie oświadczenia i dokumenty przesłane faksem lub pocztą elektroniczną muszą 

następnie zostać potwierdzone oryginalnym dokumentem. 

 

5. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktowania się z oferentami są: 

1) Błaszczyk Renata - tel. 14 6302021  w zakresie spraw technicznych, pokój nr 15 Urząd  

Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A, 

2) Elżbieta Stanula - tel. 14 6302016 w zakresie spraw proceduralnych, pokój nr 11 Urząd 

Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A 

 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż 2 dni przed terminem 

składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

4. Zamawiający przekazuje niezwłocznie treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację oraz zamieści na własnej stronie internetowej bez 

ujawnienia źródła zapytania.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ lub ogłoszenia. Dokonaną w ten 

sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ oraz poprzez publikację na własnej stronie internetowej.  

6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. 

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich 

Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz opublikuje postanowienie na własnej stronie 

internetowej.  

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium  

 

Nie przewiduje się wnoszenia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą 

 

1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodną z ustawą i wymogami SIWZ.  

Złożenie ofert wariantowych, równoważnych lub częściowych spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

mailto:przetargi.ugjodlowa@wp.pl


2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty, 

stanowiącym Załącznik nr 1.  

3. Ofertę sporządza się w języku polskim.  

4. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest 

do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.  

5. Wypełniony formularz oferty powinien być opieczętowany pieczęcią firmową Wykonawcy                

i  podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji. Upoważnienie do podpisania oferty.  

powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych 

do oferty.  

6. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę  

(y) podpisującą (-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie 

błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.  

7. Wymagane informacje powinny być przedstawione na formularzach zgodnych z 

wzorami stanowiącymi załączniki do SIWZ oraz być opieczętowane pieczęcią firmową 

Wykonawcy                    i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji.  

8. Załączone dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji.  

9. Okres ważności informacji, których żąda Zamawiający musi obejmować termin otwarcia ofert, 

natomiast wymagane zaświadczenia i dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż                   

w terminach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.                 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form                

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231).  

10. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść muszą być podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentacji i ponumerowane rosnąco kolejnymi liczbami całkowitymi 

począwszy od liczby 1, przy czym strona tytułowa oferty winna być pierwszą.  

11. Wszystkie strony oferty muszą być trwale połączone.  

12. Zawartość oferty:  

a) formularz oferty wg Załącznika Nr 1,  

b) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że 

wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,  wg Załącznika Nr 2 ,  

c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika      

Nr 3,  

d) oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu wg Załącznika Nr 4  

e) pełnomocnictwa (a) -w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,  

f) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego,  

g) pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale VI.  

13. Oferta musi być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie. Koperta winna być 

zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona napisem: 

„Oferta przetargowa na pozyskanie i obsługę kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu w 2015 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów  

w kwocie 1 296 500 zł, 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 2015-12-03, PRZED GODZ. 10:00” 



oraz winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.  

14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej uprzednio oferty wyłącznie w formie 

nowej kompletnej oferty, złożonej w trybie składania ofert, z napisem “ Zmiana nr......... oferty 

przetargowej na pozyskanie i obsługę kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu         

w 2015 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 296 500 zł”  

16. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę, w trybie składania ofert, z napisem “Wycofanie 

oferty przetargowej na pozyskanie i obsługę kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu  w 2014 roku w kwocie 1 296 500 zł”.  

17. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

  

1. Ofertę należy złożyć do dnia 03.12.2015 r. do godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy 

Jodłowa 39-225 Jodłowa 1A, pok. nr 1 (sekretariat). 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Urzędu 

Gminy Jodłowa 39-225 Jodłowa 1A pok. nr 17 - sala narad (piętro).  

3.Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.  

 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

  

Przy obliczaniu ceny oferty należy przyjąć:  

a) kwotę kredytu – 1 296 500,00 zł,  

b) stopę bazową WIBOR 1M zamieszczony na stronie NBP z dnia 31 października 2015 r. 

powiększoną o marżę proponowaną przez Wykonawcę.  

c) uruchomienie kredytu - w dniu 14 grudnia 2015 r.,  

d) okres kredytowania – 14.12.2015 r -30.11.2025 r,  

e) podstawę oprocentowania – stawka WIBOR 1M (%) + marża Wykonawcy,  

f) spłata rat kapitałowych następująco:  

dnia  31-12-2016   spłata    10 000 zł,  

dnia  31-12-2017   spłata    10.000 zł,  

dnia  31-12-2018   spłata    10.000 zł,  

dnia  31-12-2019   spłata    10.000 zł,  

dnia  31-12-2020   spłata    10.000 zł,  

dnia  31-12-2021   spłata    10.000 zł,  

dnia  31-12-2022   spłata  306.500 zł,  

dnia  31-12-2023   spłata  310.000 zł,  

dnia  31-12-2024   spłata  310.000 zł,  

dnia  30-11-2025   spłata  310.000 zł,  

g) karencję w spłacie - do 31.12.2016 r.  

h) sposób spłaty odsetek – odsetki pełne spłacane w okresach kwartalnych, 

do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale po pisemnym zawiadomieniu 

Zamawiającego o wysokości należnych odsetek, z tym że Wykonawca wyodrębni kwotę odsetek 

dla części kredytu dotyczącą zadania „Budowa zespołu boisk sportowych wraz urządzeniem 



terenu - elementy małej architektury i infrastruktury w Dęborzynie – kwota 500.000 zł – wkład 

własny do projektu współfinansowanego w ramach PROW”. 

i) formułę naliczania odsetek:  

(saldo kredytu x oprocentowanie x rzeczywista liczba dni w okresie odsetkowym )  

rzeczywista liczba dni w roku  

j) oprocentowanie, które jest sumą zmiennej stawki bazowej i marży,  

k) sporządzoną przez wykonawcę kalkulację ceny oferty przy uwzględnieniu w podanej 

wysokości marży wszystkich niezbędnych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy 

określonych w SIWZ wraz z wszelkimi prowizjami, podatkami i opłatami, kosztami pośrednimi, 

zyskiem wraz z całym ryzykiem ogólnym. Wartość procentową marży należy podać 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,  

l) ewentualne rabaty, bonifikaty, promocje, upusty i inne bonusy należy uwzględnić podczas 

sporządzania kalkulacji ceny oferty,  

m) obliczenie ceny z zaokrągleniem wartości do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2. Cenę należy podać w złotych w postaci zapisu cyfrowego i słownego.  

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria przypisując im 

odpowiednią wagę punktową:  

 

 

Lp. Nazwa kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 

może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

 

1.  cena  90% 
90 pkt 

2.  

Oprocentowanie od  

zadłużenia przeterminowanego w 

stosunku rocznym 

10 % 

 

 

10 pkt 

 Łączna liczba punktów 100% 100 pkt 

 

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną w sposób 

następujący:  

P = P1 + P2  

 

gdzie:  

P – ogólna liczba punktów przyznana ofercie  

P1, P2 – punkty otrzymane w poszczególnych kryteriach  

P1 – liczba punktów w kryterium cena  

 



P1= Najniższa zaoferowana cena 
 

X 90% x 100 

 
Cena zaoferowana w ofercie badanej 

 

 

 

 

 

P2 – liczba punktów w kryterium oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego w stosunku 

rocznym  

 

P2= 
Najniższe oprocentowanie od zadłużenia 

przeterminowanego w stosunku rocznym 

 

X 10% x 100 

 
Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego  

w stosunku rocznym w ofercie badanej 

 

 

Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi sumę punktów przyznanych przez 

Komisję przetargową, zgodnie ze stosowanymi kryteriami.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.  

Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia  

 

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 

podając w szczególności: 

 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z 

punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało 

miejsce,  

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 

4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 

ogłoszeń, 

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego (BIP) 

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 



4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 

przedmiot zamówienia. 

5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie 

odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie 

umowy przed upływem ww. terminów. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawartej umowy 

o udzielenie zamówienia publicznego  

 

Zamawiający określa, że zamówienie winno być wykonane w następujący sposób:  

1. Termin realizacji kredytu – kredyt zostanie wykorzystany od dwóch dni po podpisaniu umowy 

do dnia 30 grudnia 2015 r., w  terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, 

na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego. 

2. Warunki spłaty kredytu:  

1) spłata kredytu w okresie od 2016 r. do 2025 r,  

2) rozpoczęcie spłaty kredytu od dnia 31 grudnia 2016 r,  

3) spłata kredytu w latach 2016 – 2025 w terminach określonych w harmonogramie, z  tym 

że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy, to płatność 

nastąpi               w pierwszym dniu roboczym, po tym dniu, 

4) Harmonogram spłaty kredytu: 

 

dnia  31-12-2016   spłata    10 000 zł,  

dnia  31-12-2017   spłata    10.000 zł,  

dnia  31-12-2018   spłata    10.000 zł,  

dnia  31-12-2019   spłata    10.000 zł,  

dnia  31-12-2020   spłata    10.000 zł,  

dnia  31-12-2021   spłata    10.000 zł,  

dnia  31-12-2022   spłata  306.500 zł,  

dnia  31-12-2023   spłata  310.000 zł,  

dnia  31-12-2024   spłata  310.000 zł,  

dnia  30-11-2025   spłata  310.000 zł,  

 

4) Odsetki spłacane w okresach kwartalnych, do 15 dnia miesiąca następującego po 

kwartale po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o wysokości należnych odsetek 

na koniec każdego kwartału -Wykonawca wyodrębni kwotę odsetek dla części kredytu 

dotyczącą zadania „Budowa zespołu boisk sportowych wraz urządzeniem terenu - 

elementy małej architektury i infrastruktury w Dęborzynie – kwota 500.000 zł – wkład 



własny do projektu współfinansowanego w ramach PROW”- a jeżeli będzie to dzień 

świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu 

roboczym, po tym dniu. 

3. Kredyt zostanie udzielony w złotówkach.  

4. Wykonawca nie pobiera prowizji od udzielonego kredytu.  

5. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w roku.  

6. Nie spłacone odsetki nie będą podlegać oprocentowaniu i kapitalizacji.  

7. Kwota kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy 

procentowej, obowiązującej w okresach, za które naliczone są odsetki w wysokości WIBOR 1M 

zamieszczony na stronie NBP ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca powiększony 

o marżę Wykonawcy.  

8. Marża Wykonawcy będzie stała. Stanowi jedyne i całkowite wynagrodzenie Wykonawcy 

i została skalkulowana w sposób wykluczający ponoszenie przez Zamawiającego dodatkowych 

kosztów.  

9. Dostępność kredytu określona w ust. 1.  

10. Udzielenie kredytu nie zobowiązuje Gminy do przeniesienia rachunku z banku 

obsługującego budżet Gminy do banku Oferenta oraz konieczności zakładania rachunku 

pomocniczego.  

11.  Gmina zastrzega sobie prawo do niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej 

wysokości lub w części bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w szczególności prowizji. 

12. Gmina zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez 

naliczania dodatkowych opłat z tego tytułu, a odsetki będą naliczane tylko od kwoty 

aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty, a wcześniejsze spłacenie kapitału nie 

wymaga uprzedniego powiadomienia Wykonawcy. 

13. Przedterminowa spłata nie będzie powodowała naliczenia odsetek od 

całości udzielonego kredytu. Odsetki będą naliczone tylko za okres faktycznie 

udzielonego kredytu.  

14. Kredyt Gmina zabezpieczy w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową. 

15. Kwota 1 296 500 zł zostanie wpłacona na rachunek bankowy Nr 57 9475 1013 0000 0101 

2000 0010 w banku obsługującym budżet Gminy. 

16. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje 

zmianę treści postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy w: 

 1) sytuacji niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub wcześniejszej spłaty całości lub 

części kredytu - w tym przypadku strony podpiszą aneks przewidujący zmianę kwoty 

kredytu wraz ze zmianą harmonogramu określającego wysokość oraz terminy 

płatności odsetek i rat kapitałowych,  

 2)  przypadku zmiany sytuacji finansowej gminy  której nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy strony dopuszczają możliwość przedłużenia/skrócenia terminu 

spłaty kredytu o czas oznaczony, powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i może być 

dokonana jedynie w trakcie obowiązywania umowy. 

17. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku oraz 

na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  

postępowania o udzielenie zamówienia  

 



1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcom a także 

innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom 

zrzeszającym Wykonawców wpisanych na listę organizacji uprawnionych 

do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie 

czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy. Wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wobec 

powyższego w postępowaniu  

odwoławczym strony stosują odpowiednio przepisy określone w art. 180 – 186 ustawy Pzp.  

 

XVIII. Zamówienia uzupełniające  

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających, o  

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy -Prawo zamówień publicznych.  

 

XIX. Postanowienia końcowe  

1. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu o zamówienie 

publiczne.  

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.  

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub alternatywnych.  

6. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że wykonanie 

zamówienia nie może być powierzone podwykonawcom 

7. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji stosuje się przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

8. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej zamawiającego do specyfikacji dołącza się 

następujące dokumenty: 

1) Sprawozdania za 2013r: Rb-NDS o nadwyżce i deficycie, RbZ, RbN, Rb-28S Rb-27S 

2) Sprawozdania za 2014r.: Rb-NDS o nadwyżce i deficycie, RbZ, RbN, Rb-28S Rb-27S 

3) Sprawozdania za III  kwartał 2015r: Rb-NDS o nadwyżce i deficycie, RbZ, RbN, Rb-28S Rb-

27S 

4) Opinia RIO z realizacji budżetu Gminy Jodłowa za 2014r. 

5) Uchwała Rady Gminy Jodłowa w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 

rok 

6) Bilans skonsolidowany za 2014 rok, 

7) Wieloletnią prognozę finansową Gminy Jodłowa; 

8) Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jodłowa określonej 

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa na lata 2015-2025; 

9) Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej 

Gminy Jodłowa na 2015 rok; 

10) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu – zostanie dostarczona przez podpisaniem umowy. 

11) Budżet gminy na 2015 rok,  



12) Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015r. 

13) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jodłowa, 

14) Informacja o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych Gminy Jodłowa z 

innymi przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi. 

 

 

 

Jodłowa, dnia 25 listopada 2015 r.  

 

Wójt Gminy Jodłowa 

Robert Mucha   


