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1.

Zamawiający:
Gmina Unisław
adres: ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
telefon: 056-686-87-10, fax.: 056-686-87-18
adres e-mail: gmina@unislaw.pl
adres strony internetowej: www.bip.unislaw.pl i

2.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U.
z 2019, poz. 1843, z późniejszymi zmianami).

3.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty
1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu Gminy Unisław, w związku z realizacją
następujących zadań inwestycyjnych:
1) Remont drogi gminnej w miejscowości Grzybno – do kwoty 222 174,90 zł,
2) Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych – do kwoty 222 268,65 zł,
3) Budowa ulicy Magazynowej i ulicy Prusa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław – do
kwoty 75 556,45 zł
4) Modernizacja-przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych – do kwoty 480 000,00 zł,
2. Kredyt uruchomiony będzie w jednej transzy. Zamawiający wymaga gotowości do uruchomienia transzy
w terminie przez siebie wskazanym, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2019 r.
3. Kredyt spłacany będzie w ratach rocznych.
4. Zamawiający nie wymaga karencji w spłacie kapitału ;
5. Zamawiający wymaga, aby raty kapitałowe spłacane były od listopada 2020 roku do listopada 2024 roku
jednorazowo każdego roku w ostatnim dniu listopada w kwotach:
• 2020 r. – 50 000,00 zł
• 2021 r. – 150 000,00 zł,
• 2022 r. – 250 000,00 zł
• 2023 r. – 250 000,00 zł,
• 2024 r. – 300 000,00 zł
Jeżeli data spłaty raty kapitałowej będzie dniem wolnym od pracy, spłata nastąpi w dniu roboczym
poprzedzającym dzień spłaty.
6. Odsetki płacone będą od daty uruchomienia kredytu, ostatniego dnia każdego kwartału. Jeżeli ostatni dzień
miesiąca przypada na dzień wolny od pracy odsetki będą płatne w dniu poprzedzającym.
7. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową - z kontrasygnatą Skarbnika Gminy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu.
9. Zamawiający nie przewiduje zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
13. Kod (CPV) : 66113000-5 - usługi udzielania kredytu.
14. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują
czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j - Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).
15. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Składanie oferty odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

4.

Termin wykonania zamówienia
1) Zamawiający wymaga gotowości do uruchomienia transzy w terminie przez siebie wskazanym, w okresie od
dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2019 r.

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł ”
znak sprawy: GK.271.19.2019.MG

S tro na |3
5.

Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo Zamówień
Publicznych:
− nie podlegają wykluczeniu,
− spełniają warunki udziału w postępowaniu
2) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu:
a. posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, objętej
niniejszym postępowaniem.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca musi udokumentować prawo do
wykonywania działalności bankowej, wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe.
b. znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
c. posiadać zdolność techniczną lub zawodową:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
1)

Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, forma dokumentów oraz
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1) Wypełniony Formularz ofertowy według załącznika Nr 1 do SIWZ. DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z
OFERTĄ.
2) oświadczenie do postępowania o zamówienie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące
załącznik Nr 2 do SIWZ. DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ.
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ.
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ.
4) Harmonogram spłaty kredytu (określony w pkt. 18.7 SIWZ). DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ.
5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP.
6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP.
7) Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub
licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. DOKUMENT
SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP.
6.1. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za
zgodność przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem”.
6.2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy,
do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
6.4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm
oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.

7.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub
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członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
2) W takim przypadku - oprócz dokumentów wymienionych w pkt 6 specyfikacji - wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa
ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 7.1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
8. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy mogą przekazywać:
1) pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami,
2) faksem (numer faksu: 56-686-87-18) w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami. Jeżeli Zamawiający
lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) elektronicznie - adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do korespondencji: sekretarz@unislaw.pl.
− jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
drogą elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W
przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego
żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu komunikatu poczty
elektronicznej o dostarczeniu informacji, lub wydrukowaniu właściwej strony z folderu „wysłane"
4) Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą
faksu, drogą pisemną lub elektroniczną.
9. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Radosław Piekarski, tel. 56-68-68-712,
radoslaw.piekarski@unislaw.pl w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

e-mail:

10. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji:
1) Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. 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 SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej
stronie.
3) Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w pkt. 10.1 Zamawiający nie
będzie miał obowiązku udzielenia wyjaśnień.
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do
składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z zasadami
ustawowymi.
11. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
14. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia.
3) Ofertę należy złożyć w oryginale.
4) Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały kiedy dokument składający
się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z wraz

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł ”
znak sprawy: GK.271.19.2019.MG

S tro na |5

5)

6)
7)

8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

z tłumaczeniem na język polski.
W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Składanie oferty odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie formularzy
muszą być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do merytorycznej treści oraz opisu kolumn i wierszy.
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami
reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca
ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to musi w swej treści wyraźnie wskazać uprawnienie do podpisania
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy.
W „Formularzu ofertowym” wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi,
a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie.
Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie
z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego
podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron w ”Formularzu
Ofertowym”.
Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane, itp.) w sposób
uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Urząd Gminy Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Znak sprawy: GK.271.19.2019.MG
Oferta na wykonanie zadania pod nazwą:
„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł”
Nie otwierać przed 23.10.2019 r. godz. 12.15

16) Wymagania określone w pkt 14.10 - 14.14 nie stanowią o treści oferty i ich nie spełnienie nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty.
17) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
15. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:
1) Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, (pokój nr 10 –
sekretariat) - nie później niż do dnia 23.10.2019 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po terminie nie będą
otwierane.
2) Oferta złożona zostanie potwierdzona tj. zostanie wpisana na ofercie data oraz godzina złożenia.
3) Oferty nadesłane przez pocztę będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez
pocztę do zamawiającego w terminie określonym w punkcie 15.1.
4) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.10.2019 r., o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego
(Sala Posiedzeń).
5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
6) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
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16. Sposób obliczenia ceny oferty:
1) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej
specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z umową i obowiązującymi przepisami wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu sprzętu
i na i z miejsca realizacji zadania.
2) Wykonawca ma obowiązek podać w druku „Formularzu oferty” cenę (wraz z podatkiem VAT) za wykonanie
zamówienia.
3) W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce
zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to zamawiający będzie zobowiązany do
rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający - wyłącznie dla celów porównania ofert - doliczy do
podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia
ofert zamawiający odczyta ceny wskazane w „Formularzu oferty”.
17. Informacje dotyczące walut obcych:
Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
18. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:
1) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert,
gdyż przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe, które zostały opisane w SIWZ.
2) Cena oferty, tj. koszt udzielonego kredytu, winna być sumą wszelkich składników, będących całkowitym
wynagrodzeniem wykonawcy tj. marży, odsetek.
3) Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
4) Cena winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
5) Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
6) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
7) Do wyliczenia ceny należy przyjąć:
− całkowite wykorzystanie kredytu w jednej transzy określonej w punkcie 3.2 siwz
− oprocentowanie kredytu przyjmując stawkę WIBOR 3M z dnia 15.10.2019 r., plus stała marża Banku
w punktach procentowych,
− spłatę wykorzystanego kredytu oraz płatność na warunkach określonych przez Zamawiającego
(z uwzględnieniem okresu karencji w spłacie kapitału),
8) Tak rozumianą cenę oferty wykonawca poda w formularzu ofertowym.
9) Winna ona być też uwidoczniona w symulacyjnym harmonogramie spłaty kredytu, który ma być dołączony do
„Oferty cenowej”.
10) Ranking
ofert
przy
uwzględnieniu
w/w
kryterium
ustalony
będzie
wg
wzoru,
w skali do 100 punktów:
najniższa cena oferty brutto
C= ------------------------------------- x 100pkt.
cena brutto oferty badanej
11) Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
12) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną
wg powyższego wzoru.
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego:
1) Ogłoszenie wyników postępowania - niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
− wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty
wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
− wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
− wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
− oraz zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
2) Po zakończeniu przetargu Wykonawca, który wygrał przetarg dopełni następujących formalności:
− skontaktuje się z Zamawiającym w terminie 1 dnia od daty powiadomienia go o wyborze oferty celem
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uzgodnienia kwestii koniecznych do sprawnego zawarcia umów,
przedstawi zamawiającemu projekty umów dotyczące niniejszego zamówienia, uwzględniające
postanowienia SIWZ oraz złożonej oferty, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych licząc od
dnia, w którym minie termin na wniesienie środków odwoławczych,
− zawrze umowę (umowy) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i w siedzibie Zamawiającego.
W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich
ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia.
−

3)

20. Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
2) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy
do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. W takiej sytuacji oświadczenie i dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu
wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
3) Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4) Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie złożenie w terminie określonym przez zamawiającego
wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty.
5) Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
21. Zmiana oferty, wycofanie oferty:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
2) Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom
niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert,
koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.
3) Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu z zastrzeżeniem punktu 21.1,
podpisany przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z
właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania fizycznego
zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.
22. Środki ochrony prawnej:
1) Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci protestu.
2) Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia
określa Dział VI, ustawy Pzp.
23. Informacje uzupełniające:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Załączniki do siwz:
Nr 1.
Formularz oferty.
Nr 2.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań.
Nr 3.
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
Nr 4.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
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……………………………………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
GMINA UNISŁAW
UL. PARKOWA 20, 86-260 UNISŁAW
Przedmiot zamówienia: - „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty
1 000 000,00 zł”
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Województwo ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faksu ………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REGON ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr konta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e-mail):………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
tel.056-686-87-10, faks. 056-686-87-18
NIP 875-148-68-46
REGON 871118543

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Udzielenie i obsługa kredytu bankowego
długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na warunkach:
Oprocentowanie kredytu: w tym WIBOR 3M z dnia 15.10.2019 r.,
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tj. ………………………….. % + marża banku …………….……. %
Cena - całkowity koszt kredytu (po uwzględnieniu wszystkich założeń zawartych
w SIWZ ) wynosi (PLN) …………………….………………………………………..…………………….…………………………..
Słownie:

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

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

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań
umowy jest/są:
o

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

tel. kontaktowy, faks: ................................................................................................. …………………….
zakres odpowiedzialności:

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

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
wnosimy

żadnych

zastrzeżeń

oraz

uzyskaliśmy

informacje

niezbędne

do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zastrzeżenie wykonawcy:
Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być
udostępnione innym uczestnikom postępowania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

.........................................................................
Czytelne podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 2 do siwz
……………………………………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nazwa Firmy

Zarejestrowana siedziba,
adres

Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do składania
oświadczeń woli

Reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na
piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach, na potrzeby postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty
1 000 000,00 zł” prowadzonego przez Gminę Unisław,
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie:
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..........................................................................

(data)

............................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

..............................................................................................................................

(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
……………………………………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Firmy

Zarejestrowana siedziba,
adres

Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do składania
oświadczeń woli

Reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na
piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach, na potrzeby postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty
1 000 000,00 zł” prowadzonego przez Gminę Unisław oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1.
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1223 ustawy PZP
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 4-5 ustawy
PZP

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 4-5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki
naprawcze:
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………..
……………………………………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………………...........………
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ DOSTAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ DOSTAWCA
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….…………..….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....................................................................

(data)

............................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

..............................................................................................................................

(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
……………………………………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO
GRUPY KAPITAŁOWEJ / LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Firmy

Zarejestrowana siedziba,
adres
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do składania
oświadczeń woli

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie i
obsługa kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł” prowadzonego przez
Gminę Unisław, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczamy , że:
1) Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
2) Należymy do grupy kapitałowej i załączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów.
Nazwa podmiotu wchodzącego
w skład grupy kapitałowej

L.p.

Adres podmiotu wchodzącego
w skład grupy kapitałowej

* niepotrzebne skreślić
UWAGA! W razie wybrania pkt 2 należy odpowiednio wypełnić tabelkę.

.....................................................................

(data)

............................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

..............................................................................................................................

(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

