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Gmina 

Iwonicz-Zdrój 

  ZZnnaakk  sspprraawwyy  IIZZ..227711..77..22001177  

 
 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych   

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

 
 

 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

Gmina Iwonicz-Zdrój 
al. Słoneczna 28 

38-440 Iwonicz-Zdrój 
fax: 13 43 502 12 

 
 
 

zamierza udzielić zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: 
 
 
 

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4 600 000,00 zł                                  
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 818 812,00 zł. 

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 781 188,00 zł”. 
 
 
 

 
Zatwierdzam 

  
 
 
 
 
 
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych.  
Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, 
przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem zbiorowi dokumentów przetargowych. 
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 ROZDZIAŁ I 
 
1. Zamawiający: 
 

Gmina Iwonicz-Zdrój 
al. Słoneczna 28 
38-440 Iwonicz-Zdrój 
tel:  13 43 502 12 
fax: 13 43 502 12 
REGON: 370440548 
NIP: 684-23-56-947 
strona internetowa  http://www.iwonicz-zdroj.pl  

 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia: 

 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia                 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), 
dalej w tekście ustawa Pzp o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
 

2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 
oraz art. 39-46 ustawy Pzp. 

 
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
a) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu                       
o udzielenie zamówienia  (Dz. U z 2016 r., poz. 1126); 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254); 

c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 459                      
z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 
 
3.  Opis przedmiotu zamówienia pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego                   

w kwocie 4 600 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 
deficytu w kwocie 1 818 812,00 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 
i pożyczek w kwocie 2 781 188,00 zł”. 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego                   
w kwocie 4 600 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu                  
w kwocie 1 818 812,00 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów                            
i pożyczek w kwocie 2 781 188,00 zł”. 

 
1) Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 8 lat tj. do 2025 roku, z uwzględnieniem 

karencji w spłacie kapitału do 31.12.2017 roku. 

2) Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji 

Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarciu umowy 

kredytowej do dnia 30 grudnia 2017 r. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji   

i opłat na wniosek zamawiającego. 

3) Przewidywany harmonogram spłaty kredytu: 

Spłata kredytu będzie realizowana od 01.01.2018 r. do 31.12.2025 roku                               

http://www.iwonicz-zdroj.pl/
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w następujący sposób: 
   
2018 r. –     1 750 zł. (1 x 1 750 zł) 
2019 r. – 575 000 zł. (4 x 143 750 zł) 
2020 r. – 575 000 zł. (4 x 143 750 zł) 
2021 r. – 575 000 zł. (4 x 143 750 zł) 
2022 r. – 575 000 zł. (4 x 143 750 zł) 
2023 r. – 575 000 zł. (4 x 143 750 zł) 
2024 r. – 575 000 zł. (4 x 143 750 zł) 
2025 r. – 1 148 250 zł. (3 x 287 500 zł, 1 x 285 750 zł) 

 
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmniejszania kwoty kredytu                      

w przypadku zmniejszenia planu wydatków – bez prowizji i opłat. 

5) Wykorzystanie kredytu następować będzie bez prowizji i opłat. 

6) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne ustalone jako suma marży 

zaproponowanej przez wykonawcę w ofercie i wskaźnika WIBOR 1 M. Wysokość 

marży będzie stała     w całym okresie obowiązywania umowy. 

7) Stawka WIBOR 1 M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i dla potrzeb 

realizacji zamówienia będzie przyjmowana wartość z ostatniego dnia roboczego 

miesiąca poprzedzającego kolejny okres. 

8) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. 

Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytów lub 

kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z 

tytułu udzielonych kredytów lub kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę 

włącznie. 

9) Spłata kapitału kredytu w   ratach kapitałowych (zgodnie z harmonogramem) – 

płatnych na koniec każdego kwartału. 

10) Spłata rat kapitałowych rozpocznie się od 31.03.2018 r. 

11) Kredyt będzie płatny w 32 ratach kwartalnych płatnych w okresie od 31.03.2018 

do 31.12.2025. 

12) Do wyliczenia kosztów kredytu należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 

13) Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek 

Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo 

wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym 

przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 

14) W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem Stron, 

zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę 

najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M, bez kosztów 

obciążających Zamawiającego. 

15) Za spłatę kredytu lub ich rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek 

kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za 

ustawowo wolny od pracy – spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym 

przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 

16) Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu przed terminem bez 
żadnych opłat i prowizji. 

17) Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco 

wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia                             

o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. 

18) Wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów                                     

z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywaniem kredytu. 
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19) Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat. 

20)  Pierwsza płatność odsetek nastąpi do dnia 31.12.2017 r. 

21) Bank będzie każdorazowo, najpóźniej 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek, 

informował faksem/mailem Zamawiającego o wysokości odsetek do spłaty.  

22) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako 

najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złożył w terminie do 3 dni od 

dnia zawiadomienia o wyborze oferty parafowany projekt umowy kredytowej 

oraz Harmonogram spłaty kredytu, która będzie uwzględniała wszystkie warunki 

określone w SIWZ. 

23) Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem 

umowy kredytowej i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do projektu 

przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej. Ewentualne zmiany do projektu 

umowy winny być zaakceptowane przez strony. 

 
 

2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga aby w okresie realizacji 
zamówienia osoby, które będą wykonywały czynności związane z obsługą kredytu 
były zatrudnione u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o pracę. 
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, szczegółowy sposób 
dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie 
kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcji 
z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w Rozdziale II pkt. 9 SIWZ 

 
3. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

 
66113000-5 – Usługi udzielania kredytu 
 

 
4. Termin wykonania zamówienia:  
 

Od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2025 r. 
 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy 
Pzp. 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy pzp;  
 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, że 
posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli ustawa z dnia 29.08.1997 r. 
Prawo bankowe (Dz. U. 2016 poz. 1988 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania 
zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 
W przypadku Banku Państwowego (art. 14 i nast. Prawo bankowe) wystarczy 
podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego 
rozporządzenie o utworzeniu banku. 
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Uwaga ! 
Na potwierdzenie powyższego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,                        
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp 
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
odpowiednich dokumentów. 

 
 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:   
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 
 
2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
 

Oferta niepodlegająca odrzuceniu musi spełniać następujące warunki: 
- jest zgodna z ustawą; 
- jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                              

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 
- jej złożenie nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
- nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
- nie została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                  

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
- nie zawiera błędów w obliczeniu ceny lub kosztu; 
- została złożona przez wykonawcę, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy Pzp; 

- została złożona przez wykonawcę, który wyraził zgodę, o której mowa w art. 85 
ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą; 

- wykonawca wniósł w sposób prawidłowy wadium – jeżeli było żądane przez 
zamawiającego; 

- jej przyjęcie nie narusza bezpieczeństwa publicznego lub interesu 
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 
zagwarantować w inny sposób; 

- nie jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

W myśl art. 87 ust. 2 pkt 3. ustawy Pzp, Zamawiający poprawia w ofercie: inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
6.  Podstawy wykluczenia  
 

1. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.   

2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania                                   
o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 
16–20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 
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niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych  
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę                           
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione 
dowody, o których mowa w ust. 3 niniejszego działu.  

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia: 

 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

 
1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik 

nr 2 do SIWZ). 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienie 
przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa każdy z nich. 

 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 

3 do SIWZ). 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe 
oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie 
złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę 
wspólną – jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki 
samodzielnie. 

 
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                           
w postępowaniu. 

 
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa każdy z nich.  
Przykład  oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  

 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, 
w tym również tego przedsiębiorcę.  
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Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawcy 
podlegają wykluczeniu, gdy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.                       
z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 
5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów: 

 
1) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:  
 

– aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty składa 
każdy z nich.  

 
 
2) potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w 

ust.5 pkt 1. ppkt 2) lit. a) SIWZ: 
 

– kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli ustawa z dnia 
29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2016 poz. 1988 ze zm.) nakłada obowiązek 
posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym 
zamówieniem. 
W przypadku Banku Państwowego (art. 14 i nast. Prawo bankowe) wystarczy 
podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego 
rozporządzenie o utworzeniu banku. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka 
cywilna) muszą wykazać, że wyżej wspomniany warunek udziału w 
postępowaniu spełnia samodzielnie każdy z wykonawców wchodzących w 
skład konsorcjum/spółki cywilnej, na którym ciążyć będzie obowiązek 
realizacji części zamówienia objętej obowiązkiem posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 
 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 3  ppkt 1) składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości.  

 
4.1 Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  
 
4.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 



8 

 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty winny być 
wystawione odpowiednio jak w ust. 7 pkt 3 ppkt 1) SIWZ. 

 
4.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu.    

 
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 
5.1. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub notarialnie 

poświadczonej kopii. Uwaga: Pełnomocnictwo   winno   być   udzielone   przez   
wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum. 

 
5.2. Przed podpisaniem umowy na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę. 
 

  Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 
a) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała 

jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do 
koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, 

b) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość 
podjętych  zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

c) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji jakości jak i rękojmi, 

d) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, 
e) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek  

z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji 
jakości jak i rękojmi, 

f) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w 
trakcie realizacji zamówienia. 
 

5.3. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną 
za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie 
uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego. 

 
5.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

6. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo dla tej 
osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu wwykonawców uznaje się: osoby wskazane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym lub w dokumencie równorzędnym, osoby legitymujące się 
odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania.  
Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

 
7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
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dokumentów, o których mowa w pkt 3 i pkt 4 w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia 
lub dokumenty. 

 
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt 3 i pkt 4, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,                                    
w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności                            
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń 
lub dokumentów, o ile są aktualne.  

 
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w 
tym zakresie.  

 
9. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia,                           

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania.  

 
10. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych 

pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich 
złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia  oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

 
11. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 1. i 2 SIWZ należy złożyć w oryginale. 
 
12. Dokumenty, o których mowa w  ust. 7 pkt 3 SIWZ składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
 

Poświadczenia za godność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawcy,               
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność 
z oryginałem następuje w formie pisemnej lub elektronicznej. 

 
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

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

polski. 
 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów jeżeli zamawiający, w sytuacjach 
określonych w art. 10c–10e ustawy, przewiduje inny sposób porozumiewania 
się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób 
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uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 
 

1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 
 
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia                    
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 
ze zm.). 

 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy przekazują pisemnie na adres jak w Rozdziale I, faksem na                                  
nr 13 43 502 12  lub mailem na adres: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl do wiadomości 
anna.frodyma@iwonicz-zdroj.pl. 

 
4. Powyższe zasady porozumiewania się nie będą miały zastosowania do dokumentów, 

oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane 
przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, ze względu na 
konieczność zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów przewidzianej                 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu                     
o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) lub przepisów Kodeksu 
Cywilnego w przypadku pełnomocnictwa. 

 
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.  

 
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę 
domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany, podany 
przez Wykonawcę, numer faksu lub adres mail zostało doręczone w sposób 
umożliwiający mu zapoznanie się z tym pismem. 

 
6. Tryb udzielania wyjaśnień: 
 

6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie (mailem lub 
faksem) na adres Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany udzielić 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,  

 
6.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień bądź 
pozostawić wniosek bez rozpoznania,  

 
6.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
 
6.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.iwonicz-zdroj.pl,  

mailto:sekretariat@iwonicz-zdroj.pl
mailto:anna.frodyma@iwonicz-zdroj.pl
http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/
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6.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie  internetowej 
www.bip.iwonicz-zdroj.pl, 

 
6.6. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie                 
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

 
6.7. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, 
jeżeli jest to konieczne,  

 
6.8. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia                             

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację                                     
o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.bip.iwonicz-
zdroj.pl, 

 
6.9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej 
www.bip.iwonicz-zdroj.pl, a także zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
6.10. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. 

 
7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 
W sprawach przedmiotu zamówienia: 
Pani Maria Rajchel 
 
W sprawach proceduralnych:  
Pani Anna Frodyma  
 
 
Godziny pracy Zamawiającego:  
 
poniedziałek od 07:00 do 17:00  

od wtorku do czwartku od 07:00 do 15:00 

w piątek od 07:00 do13:00. 
 

 
9. Wymagania dotyczące wadium: 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
10. Termin związania ofertą: 
 

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

 

http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/
http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/
http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/
http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 
orzeczenia.  

 
11. Opis sposobu przygotowywania ofert: 
 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej 
niż jedną ofertę, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone z postępowania.  
 
UWAGA! 
Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę 
samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako 
składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną 
odrzucone.  
 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie 
wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu.  

 
3. Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym 

Formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza przygotowanego przez 
Zamawiającego oraz pozostałych załączników (dopuszcza się sporządzenie 
własnych formularzy pod warunkiem zachowania treści merytorycznej jak w 
załącznikach do niniejszej SIWZ). Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę 
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 
4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby Wykonawcy uprawnioną/ne do 

zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie 
pełnomocnika/ów. Ponadto Wszystkie strony  oferty i załączników zawierające 
jakąkolwiek treść muszą być podpisane lub parafowane przez umocowanego 
przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy (w celu skutecznego potwierdzenia 
za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów wymagana jest formuła „za 
zgodność z oryginałem” lub inna tożsama znaczeniowo), upoważnionego do 
podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wpisem o reprezentacji 
w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub 
udzielonym pełnomocnictwie. Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie 
potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia) musi być dołączone do oferty, o ile nie 
wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku 
zobowiązania do oferty należy dołączyć zobowiązanie zgodnie z 
obowiązującym prawem. 

 
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach 

określonych w art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku na Formularzu oferty, jak 
również w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa 
i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a 
nie pełnomocnika.  

 
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz 
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opatrzone podpisem własnoręcznym osoby lub osób podpisujących ofertę. 
 
7. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, 

wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych 
kopii.  

 
8. Oferta musi być przygotowana czytelnie, w języku polskim (maszynopis, wydruk 

komputerowy, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne 
zostaną odrzucone. 

 
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
10. Zaleca się aby wszystkie kartki oferty, w kolejności wskazanej w niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt 15), były spięte (zszyte) w sposób 
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Zaleca się aby każda 
kartka oferty była opatrzona kolejnym numerem, w prawym dolnym rogu strony. 

 
11. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca 
zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – 
muszą być opatrzone klauzulą: „nie udostępniać – informacje stanowią 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 z późn. 
zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały lub 
wskazać we formularzu ofertowym nr stron dokumentów zastrzeżonych. 

 
12. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Na 

opakowaniu oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy, poza nawą 
Wykonawcy, zamieścić następującą informację: 

 
 

Gmina Iwonicz-Zdrój 
al. Słoneczna 28 

38-440 Iwonicz-Zdrój 
 

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 600 000,00 zł.                  
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 818 812,00 

zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 
2 781 188,00 zł” 

 
Nie otwierać przed dniem  25.10.2017 r. godz. 11:30 

 
W przypadku braku ww. informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 
kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 
 

13. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty 
wyrażone w innych walutach niż PLN (np. wykazy robót, dane finansowe), 
Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: 
 
a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za 
podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego 
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dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 

 
14. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty: 

 
14.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tyko wówczas, gdy zostały 
dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

 
14.2. Zmiany, poprawki złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 
zawierające zmiany, poprawki należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. 
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA Nr…..” 

 
14.3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego 

powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela 
Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących 
przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANE”. 

 
14.4. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 

zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną 
odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

 
14.5. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed 

otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną 
dołączone do oferty. 

 
15. Zawartość oferty: 
 

Oferta powinna zawierać: 
- formularz oferty wykonania zamówienia (załącznik nr 1), 
- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2), 
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3), 
- zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - jeżeli 

dotyczy, 
- stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie  wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, 
- w  przypadku Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie zamówienia,   

dokument  ustanawiający  Pełnomocnika  do   reprezentowania  ich   w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo  reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

-  symulację spłaty kredytu. 
 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urzędzie Gminy w Iwoniczu-
Zdroju; al. Słoneczna 28; 38-440 Iwonicz-Zdrój w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) 
w terminie do dnia 25.10.2017 r. do godz.  11:00. 
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert 
będą niezwłocznie zwrócone. 

 
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urzędzie Gminy w Iwoniczu-

Zdroju; al. Słoneczna 28; 38-440 Iwonicz-Zdrój w pokoju nr 202 w  dniu 25.10.2017 r. 
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o godz. 11:30. 
 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

informacje dotyczące ceny, a także inne informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp. 

 
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: 

www.bip.iwonicz-zdroj.pl informacje dotyczące: 
 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach 
 
13. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 
1. Ceną oferty jest pełny koszt obsługi kredytu – oprocentowanie, marże, prowizje                               

i opłaty. 
 
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo 

słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego – załącznik nr 1 SIWZ. 
 

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                 
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
 

4. Dla porównywalności ofert należy przyjąć do wyliczenia: 
 

a) w danym roku w każdym miesiącu należy przyjąć rzeczywistą ilość dni, 
b) ilość dni w roku – 365, 
c) stałą zaoferowaną marżę w całym okresie kredytowania z dwoma miejscami po 

przecinku,  
d) dla celów przygotowania wyceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 

04.09.2017 r. tj. 1,66 %, stałą w całym okresie kredytowania, 
e) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić symulację spłaty kredytu, która 

stanowić będzie załącznik do oferty. W w/w symulacji jako umowny termin 
uruchomienia kredytu należy przyjąć dzień 31.10.2017 r., rozpoczęcia okresu 
naliczania odsetek należy przyjąć dzień uruchomienia kredytu. Pozostałych 
obliczeń należy dokonać na podstawie ust. 3 SIWZ „Opis przedmiotu 
zamówienia”. 

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

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 
 

1. Oferty będą oceniane wg następującego kryterium o znaczeniu określonym udziałem 
procentowym jn.:  
 

 Cena oferty brutto  - 60 %  

 Termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia przez Zamawiającego 
dyspozycji wypłaty - 40% 

 
2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę 

oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/
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przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 
 
3. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane kryteria, 

w skali punktowej od 1 do 100 na podstawie złożonej oferty. 
 
4. Maksymalna ilość punktów jaką po zsumowaniu punktów dla każdego kryterium 

może uzyskać oferta wynosi 100. 
 
5. Zamawiający poda wyniki do dwóch miejsc po przecinku. 
 
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 
doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z 
obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 
 

7. Zasady przyznawania punktów dla poszczególnych kryteriów spośród ofert 
nieodrzuconych: 

 
1) Cena oferty (Kc) - kryterium temu przypisuje się wagę maksymalnie 60%. 

 
a) Kryterium ceny dotyczy ceny brutto wyrażonej w pozycji - całkowity koszt 

udzielenia i obsługi kredytu, określonej w formularzu ofertowym. 
 
b) Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący 

sposób: 
 

 oferta która zawiera najniższą cenę brutto (spośród wszystkich ofert 
nieodrzuconych) otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla 
tego kryterium (60 pkt.), 

 ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru: 
 
Kc = (Cn : Cb) x 60% x 100 
 
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto (spośród wszystkich ofert 
nieodrzuconych), 
Cb - cena brutto badanej oferty. 

 
 

2) Termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia przez Zamawiającego 
dyspozycji wypłaty (Kt) - kryterium temu przypisuje się wagę maksymalnie           
40 %. 

 
Kryterium termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia dyspozycji wypłaty będzie 
rozpatrywane na podstawie długości terminu uruchomienia kredytu zadeklarowanego 
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 
Przy czym:  
- Najdłuższy możliwy termin uruchomienia kredytu – 3 dni robocze. 
- Najkrótszy możliwy termin uruchomienia kredytu – 1 dzień roboczy.   
 
Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą wartość tj. 1 dzień roboczy – otrzyma 
40 pkt. 
Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystną wartość tj. 3 dni robocze – otrzyma 0 
pkt. 
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Oferta Wykonawcy, który zaoferuje realizację zamówienia, w terminie dłuższym niż 3 
dni robocze zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jako oferta, której 
treść nie odpowiada treści SIWZ.   

 
Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób: 
 

 oferta która zawiera najkrótszy termin uruchomienia kredytu (1 dzień) otrzyma 
maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium tj. 40 pkt. 

 ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru: 
 

Kt = (Tmin : Tb) x 40% x 100  
Tmin – najkrótszy termin uruchomienia kredytu (1 dzień). 
Tb – termin uruchomienia określony w ocenianej ofercie 
 

UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni wykropkowanego pola w 
formularzu ofertowym dotyczącego terminu uruchomienia kredytu, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca zaproponował maksymalny wymagany w 
SIWZ  termin uruchomienia kredytu tj. 3 dni.  
 
3) Łączna ilość punktów do porównywania ofert jaką otrzyma dana oferta, zostanie 

ustalona w następujący sposób: 
 

K = Kc + Kt 
 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w określonym przez Zamawiającego terminie. 

 
9. Zamawiający poprawi w tekście oferty (formularz oferty i załączniki): 

 
a) oczywiste omyłki pisarskie – dotyczące w szczególności: 

 
- przypadkowego przeoczenia lub oczywistego błędu pisarskiego, który dotyczy 

mylnego użycia wyrazu, jego pisowni albo opuszczenia jakiegoś wyrazu lub 
jego części – poprzez uzupełnienie bądź poprawienie pisarskiego błędu, 

- pomyłek w jednostkach miar – poprzez zmianę błędnej jednostki na 
wymaganą w SIWZ; 

 
b) oczywiste omyłki rachunkowe – dotyczące w szczególności: 

 
- rozbieżności pomiędzy obliczoną ceną a iloczynem ceny jednostkowej oraz 

liczby jednostek miar - poprzez uznanie, iż prawidłowo podano liczby 
jednostek miar oraz cenę jednostkową, 

- rozbieżności pomiędzy obliczoną ceną a sumą cen za części zamówienia, 
poprzez uznanie, iż prawidłowo obliczono ceny za części zamówienia, 

- rozbieżności w zapisie liczbowym i słownym ceny za część zamówienia – 
poprzez uznanie, iż prawidłowy jest zapis odpowiadający obliczeniu ceny lub 
jeśli żaden z zapisów nie odpowiada obliczonej cenie – poprzez uznanie za 
prawidłowe obliczone ceny poszczególnych pozycji części zamówienia,  

- podania cen jednostkowych z dokładnością przekraczającą 2 miejsca po 
przecinku 

- poprzez zaokrąglenie tak obliczonej ceny do 2 miejsc po przecinku zgodnie z 
zasadami podatkowymi; 

 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty. 
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15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje wszystkich 
Wykonawców o: 
 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku 
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której mowa w 
pkt 1 ppkt b), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione 
przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 
 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt a) i d ) na 
stronie internetowej. 
 

4. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.  
Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w 
projekcie umowy opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Zamawiającego. Umowa zostanie przygotowana z uwzględnieniem warunków 
określonych w ust. 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, a także postanowień 
umowy określonych przez Zamawiającego w ust. 17 niniejszej Specyfikacji. 
 

5. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego 
wyznaczonym. Termin zawarcia umowy zostanie określony w zawiadomieniu o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin ten może ulec zmianie w przypadku 
złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia 
umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania 
odwoławczego.  
 

6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, w przypadku przesłania zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
 

7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli: 
a) w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, 
b) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 

Wykonawcy.  
 

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę, przy podpisaniu umowy, powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
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9. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przed 
zawarciem umowy: 
a) umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
b) projekt umowy kredytowej oraz Harmonogram spłaty kredytu, który będzie 

uwzględniał wszystkie warunki określone w SIWZ. 
 

10. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 15 pkt 9 SIWZ będzie traktowane, 
jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy. 
 

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

 
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

 Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia umowy. 
 
17.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 

 
1. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 PZP. 
 
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z 

jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
 
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej 

poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. 
 
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części 
umowy. 

 
5. Zamawiający uznaje jako istotne następujące postanowienia, które muszą zostać 

wprowadzone do treści umowy zawieranej z Wykonawcą: 
Zawarcie na okres 8 lat umowy kredytowej o udzielenie i obsługę kredytu 
długoterminowego w kwocie 4 600 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 
planowanego deficytu w kwocie 1 818 812,00 zł. oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 781 188,00 zł. z uwzględnieniem  
karencji w spłacie kapitału do  31.12.2017 r. 
 

6. Warunki udzielenia i obsługi kredytu muszą być zgodne z wymaganiami 
Zamawiającego opisanymi w ust. 3 – „Opis przedmiotu zamówienia”. 
 

7. Zamawiający dopuszcza  zmiany postanowień zawartych w  umowie w stosunku do 
treści oferty –  w formie aneksu i dotyczące zmiany harmonogramu spłaty kredytu tj. 
terminu i kwoty spłaty poszczególnych rat. 
 

8. Umowa będzie zawierała zapisy, o których mowa w Rozdziale II ust. 9 SIWZ. 
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18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia: 

 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki 
ochrony prawnej:  
 
1) odwołanie (Dział VI, Rozdział 2, art. 180 – 198 ustawy Pzp) w niniejszym 

postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia oferty odwołującego, 
d) opisu przedmiotu zamówienia 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
 
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 
 
2) skarga do sądu (Dział VI, Rozdział 3, art. 198a – 198g ustawy Pzp) 
 
Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych. 

 
19. Warunki unieważnienia postępowania: 
 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
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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 
składnia ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty 
niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów 
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

 
20. Podwykonawstwo: 
 

Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu niniejszego zamówienia, na 
podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega, że wykonawca 
nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom w zakresie kluczowej 
części zamówienia, jakim jest udzielenie kredytu. 

 
ROZDZIAŁ II 
 
1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:  
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w tym postępowaniu. 
 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 
7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.  
 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 
Zamawiający dopuszcza ich składanie: 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego: 
 

adres e-mail: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl do wiadomości anna.frodyma@iwonicz-
zdroj.pl 
Strona internetowa jak w rozdziale I. 
  

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone  rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w 
walutach obcych: 

 
Zamawiający   nie   przewiduje   rozliczeń   w   walutach    obcych.    Rozliczenia   między 
Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 

7. Jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:  
 
Nie dotyczy. 
 

mailto:sekretariat@iwonicz-zdroj.pl
mailto:anna.frodyma@iwonicz-zdroj.pl
mailto:anna.frodyma@iwonicz-zdroj.pl
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8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje 
ich zwrot:  
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

9. Jeżeli Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a 
 

Czynności związane z obsługą kredytu:  

- podpisanie umowy; 

- długoterminowa analiza finansowa; 

- uruchomienie kredytu w systemie bankowym; 

- obliczanie należnych odsetek bankowych 

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia według zajmowanych stanowisk 

(bez imienia i nazwiska) w postaci tabeli zawierającej rubryki: zajmowane stanowisko, 

rodzaj umowy, rodzaj czynności wykonywanych przy realizacji zamówienia oraz 

oświadczenie, że osoby te wykonują czynności objęte niniejszą umową.  

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia według 

zajmowanych stanowisk (bez imienia i nazwiska) w postaci tabeli zawierającej rubryki: 

zajmowane stanowisko, rodzaj umowy, rodzaj czynności wykonywanych przy realizacji 

zamówienia oraz oświadczenie, że osoby te wykonują czynności objęte niniejszą umową.  

Dopuszczalna jest zmiana pracownika wykonującego określone czynności na podstawie 

umowy o pracę zawartej z Wykonawcą. Zmiana pracownika wykonującego czynności 

skutkuje obowiązkiem doręczenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia 

zmiany Zamawiającemu zaktualizowanych wykazów, o których mowa powyżej. 

W ramach czynności kontrolnych Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania 

oświadczenia od Wykonawcy, że wszystkie osoby wykonujące czynności przy realizacji 

zamówienia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zatrudnione są na podstawie 

stosunku pracy, pod rygorem skutków prawnych za oświadczanie nieprawdy.  

 
ROZDZIAŁ III 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 
 

Załącznik nr 1 Formularz oferty 

Załącznik nr 2 
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia  z 
postępowania (wzór) 

Załącznik nr 3 
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w 
postępowaniu (wzór) 

Załącznik nr 4 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej - przykład 

Załącznik nr 5 
Dane do wyceny składają się z 2 części i zawierają – Zaświadczenia, 
Oświadczenia, Opinie RIO, Uchwały, Sprawozdania. 

 
październik 2017 r. 
                    
Komisja Przetargowa  
                     Zatwierdzam 


