
GKZP.271.4.2015                       Biała, dnia 13 lipca 2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
dla postępowania przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

( w procedurze jak dla wartości zamówienia poniżej  równowartości kwoty  207 000 EURO )
na realizację zadania.:

  „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 zł na sfinansowanie wydatków
majątkowych Gmina Biała.”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  zwana dalej SIWZ składa się z zasadniczej części opisowej,
oraz ze wszystkich tworzących ją załączników, łącznie z projektem umowy dotyczącym realizacji zamówienia
objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.
Ogłoszenie  o  wszczęciu  postępowania  zostało  zamieszczone w dniu  13.07.2015 r.  w Biuletynie  Zamówień
Publicznych, numer ogłoszenia:: 174990 - 2015 na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.biala.gmina.pl
oraz na tablicy ogłoszeń.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa zamawiającego: Gmina Biała
Adres zamawiającego: Rynek 10
Kod Miejscowość: 48-210 Biała
Telefon: 0774388531, 0774388542, 0774388559
Faks: 77 4387679
Adres strony internetowej: www.biala.gmina.pl, www.bip.biala.gmina.pl
Adres poczty elektronicznej: zp@biala.gmina.pl
Godziny urzędowania: 8:00 do 15:00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z poźn. zm.), zwanej
dalej ustawą Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.  Nazwa  zamówienia: „Udzielenie  i  obsługa  kredytu  długoterminowego  w  kwocie  681.000,00  zł  na
sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała.”

2.Opis usługi:
Udzielenie  i  obsługa  kredytu  długoterminowego  w  kwocie  681.000,00  zł  na  sfinansowanie  wydatków
majątkowych:

 budowę drogi gminnej w Białej, ul. Wodociągowa – 400.000 zł

 budowę drogi transportu rolnego w Chrzelicach – 281.000 zł

Udzielenie  i  obsługa  kredytu  długoterminowego  w  kwocie  681.000,00  PLN  na  sfinansowanie  zadań
inwestycyjnych w 2015r.
Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2016-2021
Na następujących zasadach:
Okres kredytowania około 72 miesięcy tj. od podpisania umowy o kredyt do momentu spłaty ostatniej raty tj. do
31 lipca 2021 r.
Wypłata kredytu nastąpi w kwotach i terminach wskazanych przez kredytobiorcę.
W celu  wyliczenia  przez  bank ceny ofertowej  należy  przyjąć  następujący  termin  wypłaty  transzy  kredytu:
31.07.2015 r.
Powyższa  transza  jest  jedynie  wskazana  do  wyliczenia  ceny  ofertowej,  natomiast  wypłata  transzy  kredytu
nastąpi na wniosek kredytobiorcy.
Uruchomienie kredytu na wniosek kredytobiorcy.
Naliczenie  odsetek   w  okresach  miesięcznych   do  2021  r.,  płatne  do  15  dnia  miesiąca  następującego  po
zakończeniu danego miesiąca (miesiącem odsetkowym jest okres od 1 do 31 dnia miesiąca).
Okres karencyjny do dnia 31.07.2016r. (dotyczy rat kapitałowych).
Pierwsza rata spłaty od 31 lipca 2016 r.
Możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów.
Naliczanie odsetek tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia.
Spłata raty kapitałowej według załącznika nr 5 do SIWZ.
Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowi oprocentowanie kredytu (Ko)

http://www.bip.prudnik.pl/


Oprocentowanie  kredytu  ustala  się  na  stawce  bazowej  WIBOR  1M  dla  depozytów  międzybankowych
wyliczonych  jako  średnia  arytmetyczna  wszystkich  notowań  poprzedniego  miesiąca  za  który  naliczane  jest
oprocentowanie powiększone*  lub pomniejszone* o marżę bankową w wysokości ..........% w stosunku rocznym
(* niepotrzebne skreślić),
Powiększona lub pomniejszona marża bankowa jest stała i obowiązuje przez cały okres spłaty kredytu.
Dla potrzeb porównania ofert  i wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć notowanie wskaźnika WIBOR 1 M -
średni WIBOR 1 M na miesiąc czerwiec w wysokości 1,65 %.
zabezpieczenie:  Weksel in blanco, opatrzony kontrasygnatą Skarbnika wraz z  deklaracją  wekslową i
oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wekslowej i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

CPV:
66113000-5 – Usługi udzielenia kredytu

3. Zasady dotyczące podwykonawstwa:
Zasady dotyczące podwykonawstwa:

a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom,  Zamawiający  żąda,
wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których
zasoby  wykonawca  powołuje  się  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp, w  celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. 

b) Jeżeli  zmiana albo rezygnacja  z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których  mowa w art.  22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest
obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. 

c) W umowach o podwykonawstwo  termin wykonania przedmiotu umowy lub jej etapu nie może być
dłuższy  od  terminów wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą.

4. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dialogu technicznego.
8. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
9.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.

IV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy wykonać w terminie  od daty podpisania umowy do  31 lipca 2021 r.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.   O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy 
1) spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
2.1. Zamawiający stwierdzi, iż wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp jeśli złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w tym przepisie oraz wykaże że:



a)  w  zakresie   posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Posiada  uprawnienia  w  szczególności  uprawnienia  do  wykonywania  czynności  bankowych  jeżeli  przepisy
nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz. U. 2015r., poz. 128),  a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1
ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie
ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
b) w zakresie wiedzy i doświadczenia
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia tego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia
załączonego do oferty (zał. nr 2 do SIWZ)
c)  w  zakresie    dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonywania zamówienia
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia tego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia
załączonego do oferty (zał. nr 2 do SIWZ)
d) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia tego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia
załączonego do oferty (zał. nr 2 do SIWZ)

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej  Wykonawców
ocena w/w warunków dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.

2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.
907 z poźn. zm.)  jeżeli złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp, oraz dołączy dokumenty wymienione w dziale VIII pkt.  B. 

Ocena  spełniania  ww.  warunków  dokonana  zostanie  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VIII niniejszej SIWZ według formuły: spełnia – nie spełnia.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Wykonawca w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień
składania  ofert,  spełnianie  warunków,  o  których  mowa  w  art.22  ust.1  ustawy  Pzp,  oraz  brak  podstaw  do
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp (art.26 ust.2a i ust. 3
ustawy Pzp).

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust.1 ustawy Pzp).
Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. 
W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp).
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy. 
W  przypadku,  gdy  zostanie  wybrana  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia,  zobowiązani  są  oni  do  przedstawienia,  przed  zawarciem  umowy w  sprawie  zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA  BRAKU  PODSTAW  DO  WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
A) Na  potwierdzenie  spełniania  opisanych  warunków  udziału  w  postępowaniu  Wykonawca  jest
zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1. oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) (w formie
oryginału).  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone
wspólnie lub oddzielnie.

2. dokumenty  potwierdzające  posiadanie  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub
czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania,  w szczególności  koncesji,
zezwolenia  lub licencji.
W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  dokumenty  te  składa
przynajmniej jeden z Wykonawców. 



W  przypadku  polegania  na  zasobach  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia  oddanych  do  dyspozycji
Wykonawcy przez inne podmioty – kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy chyba, że inny podmiot  ustanowił
do tych czynności pełnomocnika.

B)  W zakresie  potwierdzenia  niepodlegania  wykluczeniu  na podstawie  art.  24  ust.  1  ustawy,  należy
przedłożyć:

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3
do siwz);

    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z
Wykonawców oddzielnie.

2. aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa
każdy z Wykonawców oddzielnie.

UWAGA:  Odpis  musi  zawierać  aktualny  wykaz  osób  uprawnionych  do  reprezentowania
Wykonawcy.  Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są
uwidocznione   w   dokumencie   rejestrowym  winni  złożyć  dokumenty potwierdzające  powołanie
nowych osób w skład organu zarządzającego  (np. uchwałę w sprawie powołania określonej osoby);

3.  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  albo  informację  o  tym,  że nie  należy do grupy
kapitałowej (załącznik nr   4 do SIWZ) – (w formie oryginału).

    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z
Wykonawców oddzielnie.

UWAGA: Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.  U.  Nr  50,  poz.  331  z  poźn.  zm.)  przez  grupę  kapitałową  –  rozumie  się  wszystkich
przedsiębiorców,  którzy  są  kontrolowani  w  sposób  bezpośredni  lub  pośredni  przez  jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

W  rozumieniu  art.  4  pkt  1  powyższej  ustawy  przez  przedsiębiorcę  -  rozumie  się  przedsiębiorcę  w
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a)  osobę fizyczną,  osobę prawną,  a  także  jednostkę  organizacyjną  mniemającą  osobowości  prawnej,
której  ustawa  przyznaje  zdolność  prawną,  organizującą  lub  świadczącą  usługi  o  charakterze
użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej,

b)  osobę  fizyczną  wykonującą  zawód  we  własnym  imieniu  i  na  własny  rachunek  lub  prowadzącą
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą,
choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w
art. 13,

d)  związek  przedsiębiorców  w  rozumieniu  pkt  2  -  na  potrzeby  przepisów  dotyczących  praktyk
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

C) Pozostałe wymagane dokumenty:
a) Formularz oferty przetargowej (zał. nr 1do SIWZ),
b)  Dokumenty  potwierdzające  uprawnienia  osób  podpisujących  ofertę,  o  ile  nie  wynikają  z

przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
c)  Pełnomocnictwo  ustanowione  do  reprezentowania  Wykonawcy/ów  ubiegającego/cych  się  o

udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

d) W przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego na podstawie art. 26 ust. 2b u Pzp –
pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do oddania  Wykonawcy  do dyspozycji  niezbędnych
zasobów  na  czas  od  składania  ofert  oraz  czas  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu
zamówienia.  W  tym  pisemnym  zobowiązaniu  lub  innym  odpowiednim  dokumencie  strony
zobowiązania określą:

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,



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

  charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

 oświadczenie podmiotu, który udostępnia swoje zasoby o solidarnej odpowiedzialności z
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.

Wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu  na  potencjał
innych  podmiotów,  które  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdz. VIII. Pkt B) 1, 2

D)  Dokumenty podmiotów zagranicznych
1. Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,
Zamiast dokumentów , o których mowa w: 
1)  pkt  B 2   – składa  dokument  lub dokumenty wystawione  w kraju,  w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

d) nie otwarto jego likwidacji ani  nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert ;

e) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

f) nie orzeczono wobec  niego  zakazu ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony nie  wcześniej  niż  6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

2) Jeżeli,  w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w pkt.  1  ppkt.  1)  a),  b),  c)  zastępuje  się  je
dokumentem  zawierającym  oświadczenie,  w  którym  określa  się  także  osoby  uprawnione  do  reprezentacji
wykonawcy,  złożone  przed  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert dla dokumentu wskazanego  w pkt 1 ust 1) a), c), SIWZ i nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert dla dokumentu w  pkt 1 ppkt. 1) b) SIWZ.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

E) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust.1
ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

2.  W przypadku  składania  oferty  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia
złożona oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego,  Wykonawcy muszą udokumentować,  że
warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4  ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia dowolny wykonawca
składający ofertę wspólną lub wykonawcy łącznie, oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do
wykluczenia, zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć jako wspólne dla nich wszystkich
lub każdy z nich odrębnie dokumenty wymienione w dziale VIII pkt A) 1 - 2.
Każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  zobowiązany  jest  złożyć
samodzielnie – dokumenty wymienione w dziale VIII pkt  B) 1, 2 , 3 SIWZ.
2)  wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego, oraz załączają do
oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2) Wykonawcy mogą
złożyć  wspólnie  na jednym dokumencie  (oświadczenie  podpisane  przez  Pełnomocnika lub przez  każdego  z
Wykonawców ) albo odrębnie tj.: podpisane przez każdego z Wykonawców na odrębnym dokumencie.
4) oświadczenia wymienione w dziale VIII pkt B) 1, B) 3  SIWZ, musi złożyć każdy z Wykonawców odrębnie
(oświadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców
– osoby wskazane we właściwym dokumencie rejestrowym, umowie s. c., statucie, etc.).



5) W formularzu ofertowym (Zał. nr 1 do SIWZ) w części dotyczącej wskazania Wykonawcy i dotyczących go
danych (m .in. danych adresowych) – należy wpisać wszystkich Wykonawców i wszystkie dotyczące ich dane
(m. in. dane adresowe).
6)  w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  kopie  dokumentów
dotyczące każdego z tych Wykonawców winne być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego
Wykonawcę,   którego dany dokument dotyczy,  chyba że Wykonawca ten ustanowił do tych czynności
pełnomocnika.
F) Pozostałe informacje
1.  Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli  wymaganych  przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictwa, albo którzy złożyli  wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty,  o których
mowa  w  art.  25  ust.1  zawierające  błędy  lub  którzy  złożyli  wadliwe  pełnomocnictwa,  do  ich  złożenia  w
wyznaczonym terminie,  chyba że mimo ich złożenia oferta  Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3ustawy Pzp).
2. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  spełnianie  przez  oferowane  roboty wymagań  określonych  przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3.  Zamawiający  wezwie  Wykonawców  do  złożenia  (w  wyznaczonym  terminie)  wyjaśnień  dotyczących
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp (art. 26 ust. 4 ustawy Pzp).

IX.  INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 i 2
ustawy Pzp oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w
formie  pisemnej  lub  faksem  lub  drogą  elektroniczną.  Jeżeli  Zamawiający  i  Wykonawcy  przekazują
oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  faksem lub drogą  elektroniczną, każda ze  stron na
żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Jeżeli wskazany sposób komunikacji  nie
będzie możliwy, Zamawiający będzie przesyłał w/w dokumenty pocztą na adres wskazany w ofercie lub piśmie.
W  przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania  dokumentu  przez  Wykonawcę,  Zamawiający  przyjmuje
domniemanie,  że  dokument  wysłany  faksem  lub  drogą  elektroniczną  na  numer  lub  adres  wskazany  przez
Wykonawcę, został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
2. Zastrzeżona powyżej  w pkt. 1 forma faksu i  drogi  elektronicznej  nie dotyczy dokumentów,  które będą
podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp.
Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy,  podlegają złożeniu w formie
określonej w § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w wyznaczonym terminie.
Niezłożenie  uzupełnionych  dokumentów  w  wymaganej  przepisami  powołanego  rozporządzenia  formie  w
wyznaczonym  do  tego  terminie  –  skutkować  będzie  uznaniem przez  Zamawiającego,  iż  nie  doszło  do  ich
terminowego złożenia.
3.  Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy przekazują
pisemnie.  Pytania  muszą  być  skierowane  na  adres  zamawiającego  podany  w  pkt.  I  niniejszej  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. 
4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: 0774387679 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:
zp@biala.gmina.pl 
6. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało
mu  doręczone  w  sposób  umożliwiający  zapoznanie  się  wykonawcy  z treścią  pisma,  chyba  że  wykonawca
wezwany  przez  zamawiającego  do  potwierdzenia  otrzymania  oświadczenia,  wniosku,  zawiadomienia  lub
informacji w sposób określony w ust. 4 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
7. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

imię i nazwisko Aleksandra Sokołowska

tel. 0774388556

fax. 0774387679

w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00  

8.  Osobą  ze  strony  zamawiającego  upoważnioną  do  potwierdzenia  wpływu  oświadczeń,  wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

stanowisko: Inspektor ds. zamówień publicznych

imię i nazwisko Monika Zając

tel. 0774388559

fax. 0774387679



w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00  

9. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego,

z prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią SIWZ. Zamawiający obowiązany jest 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) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 1) powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
pkt 2) powyżej.

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieszczone na stronie internetowej  www.bip.biala.gmina.pl.

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
10.  Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W  uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wprowadzone  w  ten  sposób  modyfikacje,  uzupełnienia  i  ustalenia  lub  zmiany,  w  tym  zmiany
terminów,  przekazane  zostaną  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych
warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.bip.biala.gmina.pl.

3) Wszelkie modyfikacje,  uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany,  w tym zmiany terminów, jak również
pytania  Wykonawców  wraz  z  wyjaśnieniami  stają  się  integralną  częścią  specyfikacji  istotnych
warunków  zamówienia  i  będą  wiążące  przy  składaniu  ofert.  Wszelkie  prawa  i  zobowiązania
wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4) Jeżeli  wprowadzona  modyfikacja  treści  specyfikacji  nie  prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia
zamawiający  może przedłużyć  termin składania  ofert  o  czas  niezbędny na wprowadzenie  zmian  w
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5) Jeżeli  wprowadzona  modyfikacja  treści  specyfikacji  prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia
Zamawiający  zamieści  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  „ogłoszenie  o  zmianie  głoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w
art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.biala.gmina.pl.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. 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.

4. Przedłużenie  terminu związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym  przedłużeniem ważności
wadium albo,  jeżeli  to możliwe, z  wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Jeżeli  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy,  którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty i oświadczenia napisane

w  języku  obcym,  muszą  być  złożone  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski) poświadczonym  przez
wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

4. Oferta  nie  powinna  zawierać  żadnych  nieczytelnych  lub  nieautoryzowanych  poprawek  i  skreśleń.
Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co
najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.

5. Składane dokumenty, w tym wszelkie zaświadczenia muszą być załączone do oferty w formie oryginałów
lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem znajdującym się w dziale VIII B,E,



przy czym „formularz ofertowy”,  oświadczenia o spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1, oświadczenie
o przynależności do grupy kapitałowej – muszą być złożone w formie oryginału.

6. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka) przez Wykonawcę, zgodnie
z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną
do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia przez ustanowionego Pełnomocnika.

7. W przypadku gdy ofertę  podpisuje Pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo powinno być  załączone do
oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp..
9. Oferty nie spełniające wszystkich wymogów wymienionych w niniejszej Specyfikacji będą odrzucone lub

spowodują wykluczenie Wykonawcy.
10.Na ofertę składają się:

1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę- (załącznik nr 1 do 
SIWZ);

2) oświadczenia: „o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp„ i „o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp” - (załącznikI 2 i 3 do  SIWZ);

3) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu, opisane w SIWZ,

4) informację o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ), 
5) pełnomocnictwo (w przypadku podmiotów występujących wspólnie).

11.Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta
zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

    Oferta przetargowa: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 zł na
sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała.”

Gmina Biała – Urząd Miejski w Białej, 48-210 Biała, Rynek 10
NIE OTWIERAĆ PRZED  2015-07-22 do godz. 09:15

Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty /

opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
13. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna

być umieszczona informacja o ilości stron.
14. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do  złożonych  ofert  pod

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed
upływem terminu do składania ofert.

15. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi  być  złożone według takich samych  wymagań jak składana
oferta  tj.  w  dwóch  kopertach  (wewnętrznej  i  zewnętrznej)  odpowiednio  oznakowanych  z  dopiskiem
„ZMIANA”.

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na
zewnętrznej kopercie „WYCOFANE”.

17. Koperty  oznaczone  napisem  „WYCOFANE”  będą  otwierane  w  pierwszej  kolejności  i  po  stwierdzeniu
poprawności  postępowania wykonawcy oraz zgodności  ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert
wycofanych nie będą otwierane.

18. Koperty  oznaczone  dopiskiem  „ZMIANA”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty  Wykonawcy,  który
wprowadził  zmiany i  po stwierdzeniu poprawności  procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do
oferty.

19. W  przypadku,  gdy  informacje  zawarte  w  ofercie  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji,  co do których  Wykonawca,  nie później  niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą
być oznaczone klauzulą:  „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz.  U. z 2003 r.  Nr 153 poz.
1503)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Należy wykazać iż zastrzeżone
informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa. Zgodnie  z  tym  przepisem  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.

20. Formularz ofertowy  stanowiący odpowiednio załączniki nr 1  do SIWZ oraz wszystkie pozostałe załączniki
muszą być sporządzone zgodnie z treścią załączonych wzorów.

21. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
22. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.



XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia: 2015-07-22 do godz. 09:00
w siedzibie zamawiającego: 
Gmina Biała - Urząd Miejski w Białej
Rynek 10
48-210 Biała
Pokój nr 13 (Sekretariat)
2. Oferty  powinny  być  dostarczone  za  zwrotnym  potwierdzeniem  przyjęcia  ich  przez  Zamawiającego.

W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty
– termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2015-07-22 do godz. 09:15 w 
Urzędzie Miejskim w Białej 
Rynek 10
48-210 Biała
Pokój nr 3 
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. W  przypadku  nieobecności  Wykonawcy  przy  otwarciu  ofert,  na  jego  pisemny  wniosek,  Zamawiający

niezwłocznie przekaże informacje, które podaje się podczas otwarcia ofert.
7. Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas  otwarcia  ofert  podaje  się  do  wiadomości  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.
9. Informacje o których mowa w pkt. 8 odnotowywane są w protokole postępowania. Zgodnie z art. 96 ust. 3

ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich
otwarcia.

10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania  ofert,  zastrzegł,  że  nie  mogą  one  być  udostępniane.  Wykonawca  nie  może  w  szczególności
zastrzec  informacji,  o  których  mowa  w  art.  86  ust.  4  ustawy  Pzp,  tj.  informacji  ujawnionych  przez
Zamawiającego  podczas  otwarcia  ofert:  nazwy  (firmy)  oraz  adresu  Wykonawcy,  a  także  informacji
dotyczących ceny,  terminu wykonania zamówienia,  okresu gwarancji  i  warunków płatności zawartych w
ofercie.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
Cenę oferty stanowi marża banku.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cenę oferty należy określić z
należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych
z realizacją zadania wynikających z zakresu przedmiotu umowy, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć
do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę. Następnie wykonawca od tej kwoty odejmuje
wszelkie zniżki i bonifikaty. Tak wyliczoną cenę zamieszcza w ofercie. Cena ta będzie brana pod uwagę przez
Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
Zamawiający przewiduje rozliczenia w PLN.

XV. POPRAWIANIE W OFERCIE OMYŁEK 
Zamawiający poprawi  w ofercie następujące omyłki:
1)  oczywiste omyłki pisarskie,
2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3)   inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty m. innymi:  

a) błędne  obliczenie  prawidłowo  podanej  w  ofercie  stawki  podatku  od  towarów  i  usług,  przyjmując
prawidłowo obliczoną stawkę podatku od towarów i usług,

    b)    błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, przyjmując prawidłowo
           zsumowane wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,  
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
XVI.   KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które:

 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowa-
nia;

 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.



2. Kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny Waga
Wzór służący wyliczeniu punktów w danym

kryterium
Ocena oferty

Cena oferty 98 %         Cena minimalna
C = ---------------------------- x 100 x 98%
          Cena badana

C + G
Czas uruchomienia kredytu 
od dnia
złożenia wniosku przez
Zamawiającego

2 % G = liczba punktów x 2 %

C – liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium – cena oferty.

Minimalny (najkrótszy) czas wynosi 1 dzień, natomiast maksymalny – 14 dni.

Maksymalna ilość punktów, którą można w tym kryterium wynosi 2 punkty.
Czas w jakim uruchomiony będzie kredyt (lub poszczególne transz) nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia
złożenia  wniosku  przez  Zamawiającego.  Zaoferowany  czas  uruchomienia  kredytu  podlega  następującej
punktacji:

Liczba punktów

1 dzień 2,00
2 dni 1,75
3 dni 1,5
Powyżej 3 dni do 6 dni włącznie 1,25
Powyżej 6 dni do 8 dni włącznie 1,00
Powyżej 8 dni do 14 dni włącznie 0,50

G – liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium – Czas uruchomienia kredytu od dnia złożenia 
wniosku przez Zamawiającego.

Punkty, które otrzyma Wykonawca, to suma punktów otrzymanych w obu kryteriach.

Ocena oferty = C + G

Wykonawcy zostaną przyznane punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom
przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru ofert.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.  Umowa  w  sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  zawarta  zostanie  z  uwzględnieniem  postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3.  Zamawiający  niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawiadomi  Wykonawców  podając  w
szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a
także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

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



4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.biala.gmina.pl,

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia  -  w  przypadku  unieważnienia  postępowania  przed  upływem
terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy,
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego
samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało
ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało
ono przesłane pisemnie,

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty
oraz  nie  wykluczono  żadnego  wykonawcy,  możliwe  jest  zawarcie  umowy  przed  upływem  ww.
terminów.

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia
umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
UMOWY

1. Projekt umowy kredytowej przygotowany przez Wykonawcę, winien uwzględniać wszystkie warunki
określone w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu
przed podpisaniem umowy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy jeżeli wystąpią następujące
okoliczności:
1) konieczność  zmiany  terminu  wykonania  zamówienia  na  skutek:

- przedłużającego się oczekiwania na podpisanie umowy, itp.
                     -    działania siły wyższej,

2) zmiana  warunków finansowania zamówienia,
3) możliwość  wcześniejszej  spłaty  kredytu  lub  jego  części  bez  dodatkowych  

opłat i prowizji z tego tytułu
4) zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  niekorzystania  z  kredytu  w pełnej  jego    wysokości  bez

ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat,
3.     Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej
SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych.

BURMISTRZ BIAŁEJ

Edward Plicko

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 4-  Informacja o przynależności do grupy kapitałowej  
Załącznik nr 5– Plan spłaty rat kapitałowych



Załącznik nr 6 – Bilans z wykonania budżetu 2014 r.
Załącznik nr 7 – Prognoza długu
Załącznik nr 8a. 8b -  Zobowiązania gminy Biała na 31.05.2015 r.
Załącznik nr 9 – Rb-27S za 2014 r.
Załącznik nr 10 – Rb-28S za 2014 r.
Załącznik nr 11 – Rb-N za 2014 r.
Załącznik nr 12 – Rb-NDS za 2014 r.
Załącznik nr 13 – Rb-Z za 2014 r.
Załącznik nr 14 - Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
Załącznik nr 15 - Zaświadczenie o nadaniu NIP,
Załącznik nr 16 - Zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze Pana
Edwarda Plicko na Burmistrza Białej.
Załącznik nr 17a, 17b – Uchwała Nr VII.48.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie
zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  oraz  uchwała  Nr  VIII.63.2015  rady  miejskiej  w  Białej  z  dnia  10
czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Załącznik Nr 18 – opinia RIO


