
 

 

BRO.271.58.2018 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SIWZ” 

 

Nazwa nadana zamówieniu:  

 

 

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1. 000 000,00 zł na spłatę planowanego 

deficytu budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn”. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - zwane dalej „postępowaniem” - prowadzone 

jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz.U  

z 2018 r. poz.1986), zwanej dalej „PZP”. 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym. 

 

 

 

 

Z a t w i e r d z i ł:  

   Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn 

Dariusz Skiba 

 

 

 

 

 

Bodzentyn, 21.11.2018 r. 

 



 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Nazwa Zamawiającego:   Gmina Bodzentyn 

Adres:      ul. Suchedniowska 3, 26 - 010 Bodzentyn 

NIP:      6572515240 

REGON:     291009700 

strona internetowa:    http://www.bodzentyn.bip.jur.pl  

e-mail:     bodzentyn@post.pl  

tel.:      41 3115010, 41 3115511 

faks:      41 3115114 

 

Adres do doręczeń na potrzeby niniejszego postępowania oraz dane kontaktowe: 

Nazwa Zamawiającego:   Gmina Bodzentyn 

Adres:      ul. Suchedniowska 3, 26 - 010 Bodzentyn 

strona internetowa:    http://www.bodzentyn.bip.jur.pl  

e-mail:     bodzentyn@post.pl  

tel.:      41 3115010, 41 3115511 

faks:      41 3115114 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 PZP 

 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu:  

- Biuletyn Zamówień Publicznych, 

- strona internetowa Zamawiającego – http://www.bodzentyn.bip.jur.pl 

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn,  

ul. Suchedniowska 3, 26 - 010 Bodzentyn. 

3. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa PZP w pierwszej kolejności dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego miasta i gminy Bodzentyn w 2018 r.  

 

1.1. Kredyt udzielony będzie w złotych (PLN).  

1.2. Uruchomienie kredytu nastąpi w terminie nie później niż do dnia 15.12.2018 r. 

1.3. Okres kredytowania od 31.03.2022 r. do dnia 31.12.2031 r.  

1.4. Karencja w spłacie kredytu do dnia 28.02.2022 r.  

1.5. Spłata kredytu (rat kapitałowych) następować będzie w okresach kwartalnych w czterdziestu 

równych ratach po 25.000,00 zł, każda rata płatna będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca 

począwszy od dnia 31.03.2022 r. do 31.12.2031 r.  

1.6. Forma zabezpieczenia kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na umowie kredytu, wekslu, deklaracji 

wekslowej.   

 

2. Koszt obsługi kredytu:  

- oprocentowanie kredytu w skali roku według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako stopa 

bazowa powiększona o stałą marżę banku tj. stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 1M 

 i marża stała dla całego okresu kredytowania.  

- odsetki naliczane będą w ostatnim dniu każdego miesiąca, płatne będą na podstawie pisemnej 

informacji Wykonawcy. 

- zobowiązanie z tytułu odsetek od kredytu liczone jako suma zmiennej stawki WIBOR 1M  

z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki, 

powiększone o stałą marżę Wykonawcy. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu 

Wykonawca winien przyjąć wysokość WIBOR 1M  z dnia 28.11.2018 r. 

- kapitalizacja odsetek nie jest dopuszczalna.  

- Zamawiający nie przewiduje płatności prowizji z tytułu udzielenia kredytu. 

- za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni.  

- spłata kredytu odbędzie się na podstawie szczegółowego harmonogramu spłaty, który będzie stanowił 

załącznik do umowy. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów spłaty rat kredytu bez dodatkowych opłat 

 i prowizji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o planowanej przedterminowej spłacie części lub 

całości kredytu, w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału odsetki płatne będą do 

faktycznego zadłużenia. W przypadku zaistnienia zmian strony ustalą nowy harmonogram sprawie 

spłaty kredytu, a dokonane ustalenia zostaną spisane w formie aneksu do umowy.  



 

 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV:  

 

CPV: 66 11 30 00-5  Usługi udzielania kredytu . 

 

4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

 

Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający nie wprowadza zapisów w zakresie wymogu art. 29 

ust. 3a ustawy Pzp.   

 

IV. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH, OFERT 

WARIANTOWYCH, UMÓW RAMOWYCH, ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, ZAMÓWIEŃ o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 jeżeli 

zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.  

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

PZP.  

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Planowany termin kredytowania od dnia 31.03.2022 do dnia 31.12.2031 r. 

Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie nie później niż do dnia 

15.12.2018 r. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej 

na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami 



 

 

ustawy z 15.09.2017r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 1876), 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) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie stawa żadnego warunku w tym zakresie 

 

c) zdolności technicznej i zawodowej 

Zamawiający nie stawa żadnego warunku w tym zakresie 

 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

- art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz  

- art. 24 ust. 5 pkt 1 (tj. wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, 

w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 

w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

2.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 

PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 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.  

2.2.Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

na podstawie ppkt 2.1. 



 

 

2.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

2.4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp. 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA. 

1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ . 

1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (o którym mowa w art. 25a ust1 ustawy Pzp) 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg 

wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (o którym mowa w art. 25a ust1 ustawy Pzp), że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ. 

1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

W przypadku Wykonawców wspólnego ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia 

należy złożyć pełnomocnictwo do wspólnego ubiegana się o udzielenie zamówienia, które winno 

być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o 

notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.) kopii poświadczonej notarialnie. 

1.5. Oświadczenie Wykonawcy o korzystaniu z zasobów innego podmiotu oraz zobowiązanie tego 

podmiotu do udostępnienia zasobów. Zobowiązanie winno być dołączone do oferty w oryginale. 

Ppkt 1.5. dotyczy tylko tych Wykonawców którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu powołują się na zasoby podmiotu trzeciego. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów. 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek 

złożyć następujące dokumenty:  



 

 

a) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług 

objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 15.09.2017r. Prawo Bankowe 

(Dz. U. z 2017 roku poz. 1876), 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.  

3. W okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, Wykonawca, którego oferta 

została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, ma obowiązek złożyć następujące 

dokumenty:  

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 3 lit a) niniejszego rozdziału 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.  

5. Dokument o którym mowa w pkt. 4, powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na własnej stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP wg wzoru określonego w Załączniku Nr 4 do SIWZ.  

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale 

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. 

9. 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. 



 

 

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy Wykonawca 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ZASOBÓW INNYCH 

PODMIOTÓW (art. 22a ustawy Pzp). 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego,  

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 

ustawy Pzp.   



 

 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują te roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

5.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, określone 

w niniejszej SIWZ. 

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia  

 wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach  

o których mowa w rozdz. VII ppkt 1.2 i 1.3  SIWZ.  

8. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp dokument o którym mowa w rodz. VII SIWZ pkt 3. lit a składa 

także podmiot udostępniający zasoby.  

 

IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie 

pisemnej, oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza, należy dołączyć do oferty. Wszelka 

korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, warunki o których 

mowa w rozdz. VI SIWZ muszą spełniać łącznie.   

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia według 

wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ oraz oświadczenie o przynależności lub 



 

 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP 

składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał 

przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument   

o którym mowa w rodz. VII SIWZ pkt 3. lit a składa, każdy z Wykonawców działających 

wspólnie. 

 

X. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

2.  Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców (o ile są znane). W przypadku 

realizacji zamówienia bez udziału podwykonawcy, należy taką informację zamieścić w formularzu 

ofertowym. 

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

4. Wykonawca ma prawo do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy. Jeżeli zmiana lub rezygnacja 

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

 o udzielenie zamówienia. 

 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI. 

 

1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego 

 w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), 

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).  



 

 

2. Jeżeli strony 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 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresu. Oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje wysyłane na ostatnio podany adres 

Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

5.  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 Artur Nadolny – Skarbnik Miasta i Gminy w Bodzentynie tel. 41 311 55 11 wew. 14 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.  

 

XIII. ZABEZPIECZNIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Nie dotyczy 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 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. 

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Arkusze 

o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. Wszystkie zadrukowane strony oferty i załączników powinny być 

ponumerowane, zszyte i opatrzone podpisem Wykonawcy. 

3. Ofertę należy sporządzić w sposób zgodny z wymaganiami SIWZ według wzorów dokumentów 

załączonych do niniejszego SIWZ.  

4. Ofertę stanowić będzie: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 



 

 

b) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII SIWZ, zgodnie z wzorami, stanowiącymi 

załączniki nr 2 i 3 do SIWZ;  

c) pełnomocnictwo: 

 jeżeli reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Wykonawcę winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez notariusza. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres 

umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty; 

 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 

załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się 

 o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza za 

zgodność z oryginałem; 

d) oświadczenie Wykonawcy o korzystaniu z zasobów innego podmiotu oraz zobowiązanie tego 

podmiotu do udostępnienia zasobów. Zobowiązanie winno być dołączone do oferty w oryginale 

(dot. tych Wykonawców którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

powołują się na zasoby podmiotu trzeciego.) 

5. Oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

6. Oświadczenia Wykonawcy składane są w oryginalne, Dokumenty inne niż oświadczenia składane 

są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

10.  Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 

11.  Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego można 

odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera 

pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) to znak musi być uzupełniony napisem (np.  

w formie pieczęci), z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego. 

12. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie 

Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów sporządzenia ofert. 



 

 

13. 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 oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE 

UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 

 w ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 

KONKURENCJI (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419) i załączone jako odrębna część, nie złączona 

 z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 

4 PZP. 

14. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, opieczętowanym opakowaniu gwarantującym zachowanie 

poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, by oferta była 

umieszczona w opakowaniu oznakowanym w sposób następujący: 

 

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn 

ul. Suchedniowska 3 

26 - 010 Bodzentyn 

oferta dotyczy postępowania na realizację zamówienia` 

pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł na spłatę planowanego 

deficytu budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn”. 

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES> 

nie otwierać przed  29.11.2018 r. godz. 12.30
 

 

 

XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 29.11.2018 r. do godz. 12.00. 

2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca 

(np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania 

ofert w terminie określonym w SIWZ). 

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

4.  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania w siedzibie 

Zamawiającego  29.11.2018 r. godz. 12.30. 

5.  Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 



 

 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz informacje 

dotyczące ceny wykonania zamówienia, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz 

warunków płatności zawartych w ofercie. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 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. 

 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

 

1. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określi całkowitą cenę za przedmiot 

zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, 

wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie inne koszty w nim nie ujęte, 

bez których nie można wykonać zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu urnowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  

2. Cena w niniejszym postępowaniu oznacza koszt kredytu z terminem spłaty określonym 

 w opisie przedmiotu zamówienia, zawierający składniki kosztowe. Cena stanowi całkowity koszt 

kredytu tj. sumę odsetek za okres kredytowania z uwzględnieniem WIBOR IM z dnia 28.11.2018 r. 

oraz stałej marży w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza 

ponoszenia opłat i prowizji z innych tytułów. 

3. Cena oferty musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.  

4. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.  

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT  

 

1. W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny 

ofert na podstawie następujących kryteriów:  

 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny 
Waga 

kryterium 

1 Cena  60% 



 

 

2 Czas uruchomienia kredytu 40% 

 

2. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.  

3. Sposób obliczania punktów za poszczególne kryteria oceny ofert. 

l.p. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1 

Cena  

 

gdzie:  

 -  – najniższa cena spośród wszystkich 

ofert nie odrzuconych 

 -  – cena oferty badanej 

 - 60 wskaźnik stały 

60 % 60 pkt 

2 

Czas uruchomienia kredytu 

Punkty zostaną przyznane według 

następujących zasad:  

Czas uruchomienia kredytu oznacza okres 

wyrażony w pełnych dniach roboczych, 

wskazany przez Wykonawcę w formularzu 

oferty, liczony od daty zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego po 

upływie, którego Wykonawca przeleje 

kwotę kredytu na rachunek bankowy 

Zamawiającego wskazany w umowie. 

Czas uruchomienia kredytu nie może 

być krótsza niż 1 dzień roboczy i dłuższa 

niż 3 dni robocze.  

Określenie przez Wykonawcę 

dostępności kredytu krótszej niż 1 

dzień roboczy spowoduje przyjęcie 

przez Zamawiającego minimalnej 

wartości tj. 1 dnia roboczego. 

Określenie przez Wykonawcę okresu 

dostępności kredytu dłuższej niż 3 dni 

 40% 40 pkt 



 

 

robocze lub jej nieokreślenie 

spowoduje przyjęcie przez 

Zamawiającego maksymalnej 

wartości tj. 3 dni roboczych. Liczba 

punktów w kryterium czas 

uruchomienia kredytu (Cz) zostanie 

przyznana zgodnie z poniższą 

punktacją:  

1 dzień — 40 pkt  

2 dni —20 pkt  

3 dni —0 pkt  

 

4. Całkowita liczba pkt jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru 

(odrębnie dla każdej części):   

Lp = C+ Cz 

Gdzie:  

Lp – liczba punktów   

C – Punkty przyznane w kryterium cena   

Cz - Punkty przyznane w kryterium czas uruchomienia kredytu 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert 

uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.  

 

XIX. WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚĆI SIWZ 

1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

niezwłocznie udzieli wyjaśnień, 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. 

b)  jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, ofert 

o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania, 

c)  przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu złożenia wniosku, o którym 

mowa powyżej,  



 

 

d)  treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na 

której udostępniono SIWZ. 

2. Zmiany w treści SIWZ. 

a) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, 

chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. w takim przypadku 

Zamawiający przekaże zmianę SIWZ niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

niniejszą SIWZ. 

b)  jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą 

SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej 

stronie, a także zamieszcza ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

c)  jeżeli zmiana treści niniejszej SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Zamawiający przedłuża wówczas termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian 

w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

d)  jeżeli zmiana treści ogłoszenia jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, 

wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub 

sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie zmian w ofertach. 

3. przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców. 

Informację powyższą Zamawiający zamieści również na własnej stronie internetowej. 

4.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

 

XX. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY. 

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę.  

a) zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany 

należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA OFERTY". W przypadku złożenia kilku 

„ZMIAN OFERTY” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY OFERTY” należy dodatkowo opatrzyć 

napisem „zmiana nr .....”. 



 

 

b) wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Wycofanie 

należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio 

opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

"WYCOFANIE OFERTY”. 

 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY w CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę 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 PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

d) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej. 

3.  w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja o Wykonawcach, którzy zostali 

wykluczeni, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, 

Zamawiający uznał za niewystarczające. 

4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych 

 w art. 93 PZP. 

5. Zamawiający zawrze umowę zgodnie z art. 94 PZP. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie następujących dokumentów:  

a) umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

– w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złoży konsorcjum (tzn. Wykonawca 

określony w art. 23 ust.1 PZP). 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania,  

o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP. 



 

 

8. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 PZP,  

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu PZP, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

9. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  

o którym mowa w ust. 5 pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

a) została złożona tylko jedna oferta; 

b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 

2 PZP lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub 

postanowienie kończące postępowanie odwoławcze  

10.  Zgodnie z art. 139 i art. 140 PZP: 

a) umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy 

szczególnej; 

b) do umowy stosuje się przepisy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy PZP nie 

stanowią inaczej; 

c) umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej;  

d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie; 

11.  Umowa podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 PZP, 

b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ,  

z uwzględnieniem art. 144 PZP. 

 

XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 

WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY. 

  

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 

a) wcześniejszej spłaty kredytu, wcześniejszej spłaty części kredytu, raty lub rat kredytu, 

b) wydłużenia spłaty kredytu, wydłużenia spłaty części  kredytu, raty lub rat kredytu, 

c) zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności  

w dotrzymaniu określonych w umowie terminów spłat, 



 

 

3. Zmiany określone w  pkt 2 lit a-c będą wymagały zmiany harmonogramu spłaty kredytu 

 i zawarcia aneksu do umowy. 

 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PZP 

przysługują 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 PZP. 

 

XXIV. POZOSTAŁE INFORMACJE 

SIWZ wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn,  

ul. Suchedniowska 3, 26 - 010 Bodzentyn lub pobrać ze strony internetowej: 

http://www.bodzentyn.bip.jur.pl. 

 

XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-

010  Bodzentyn, www.bodzentyn.bip.jur.pl, e-mail: bodzentyn@post.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr BRO.271.58.2018 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/
http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/


 

 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  

w art. 13 lub art. 14 RODO stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji. 

 

XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

 

1. Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące załączniki: 

 

Załącznik nr 1   Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 3   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 

Załącznik nr 4   Oświadczenie o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 5   Wzór umowy 

 

 

 

 

 

\ 

 



 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

………………  dn……………2018r. 

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy 

(Lider) 
 

Adres   

REGON  

NIP  

Nr telefonu/fax  

E-mail  

 

Konsorcjum składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): 

 

 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

Lider   

Partner   

Partner   

 

Zamawiający: 

Gmina Bodzentyn 

ul. Suchedniowska 3  

26-010 Bodzentyn 

OFERTA 

Dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  

 

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1. 000 000,00 zł na spłatę planowanego 

deficytu budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn”. 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia  za : 
Cenę  w łącznej wysokości: ………………………PLN (słownie: …………………………..) 

W tym marża banku w wysokości ………………………………………..PLN (słownie: 

……………) 



 

 

Na cenę składa się suma stawki WIBOR 1M z dnia ………………. r. oraz marży banku zgodnie  

z wielkościami podanymi w poniższej tabeli :  

 

Lp. Całkowity koszt (suma stawki WIBOR 1M 

i marży w %) 

Marża w % 

 

1. 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………….. 

 

Oświadczamy, iż: 

1) zadeklarowana marża banku jest stała przez cały okres trwania umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia,  

2) wszelkie koszty związane z obsługą kredytu zostały wkalkulowane w marżę banku. 

 

2. Zobowiązuję się do uruchomienia kredytu w terminie ……………. (dni robocze) od 

podpisania umowy  zgodnie z postanowieniami SIWZ  oraz wyrażam zgodę na: 

1) karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do…………… r., 

2) karencję w spłacie odsetek do …………….r., 

3) zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

4) możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia kosztów, 

5) możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia kosztów. 

 

3. Oświadczamy, że: 

a) złożona oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

b) akceptuje(my) bez zastrzeżeń postanowienia umowy, która stanowi załącznik 5 do SIWZ, 

c) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

 i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 

postępowania*: 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

1    

d) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(my) się 

zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

e) zamówienie powierzymy* / nie powierzymy* podwykonawcom w następującym zakresie: 

  



 

 

 

f) oświadczam, że jestem małym/średnim* przedsiębiorcą. 

 

V. Informujemy, że: 

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.* 

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 

____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od 

przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł 

netto.* 

VI. Oświadczenie RODO 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  

w art. 13 lub art. 14 RODO  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 
wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

VII. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………… 

 

Oferta zawiera łącznie ............... ponumerowanych zapisanych stron.  

 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r.   

/Miejscowość/                      .................................................................... 

 Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka /  pieczątki 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

………………  dn……………2018 r. 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1. 000 000,00 zł na spłatę planowanego 

deficytu budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn”. 

 

  oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu:  

 

 

 …………..dnia ………….……. r.  

(miejscowość)      ………………………………. 

          (podpis) 

 

INFORMACJA w ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o 



 

 

zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów, 

………………………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

 

…………dnia ………….… r.    

(miejscowość),                        …………………………….. 

(podpis) 

 

 

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. 

 

…………dnia ………….… r.    

(miejscowość),                        …………………………….. 

(podpis) 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

………………  dn. ……………2018r. 

 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  

 

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1. 000 000,00 zł na spłatę planowanego 

deficytu budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn”. 

 

 oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  

(dotyczy niniejszego postępowania). 

 

……………..dnia ………….… r.    

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

          (podpis) 



 

 

 

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. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: ………………… 

 

 

…………….. dnia ………….… r.    

(miejscowość),                        …………………………….. 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

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. 

 

……………..dnia ………….… r.    

(miejscowość),                        …………………………….. 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIA 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. 

……………..dnia ………….… r.    

(miejscowość),                        …………………………….. 

(podpis) 



 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

………………  dn……………2018r. 

 

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

                        (miejscowość, data) 

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

         (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

przekazuje Zamawiającemu poniższe oświadczenie 

(oświadczenie nie może być złożone wraz z ofertą) 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH / NIENALEŻĄCYCH* 

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2015 poz. 184 ze zm.), 

o której mowa w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.:   

 

 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1. 000 000,00 zł na spłatę planowanego 

deficytu budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn”. 

Imię i nazwisko  ...............................................................................................................................  

reprezentując firmę .................................................................................................................................  

(nazwa Wykonawcy) 

z siedzibą w ………………………………………………………...……………………… …………. 

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .................................................. w imieniu 

reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że: 

1. Nie należymy do grupy kapitałowej
*
. 

 

2. Należymy do grupy kapitałowej, tj.
 *
 



 

 

 

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

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

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

 

UWAGA 

Należy wymienić podmioty z grupy kapitałowej podając ich nazwę/y oraz adres/y siedziby/siedzib 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

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

        miejscowość, data                                                        (imię i nazwisko) 

                                  podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców osobno. 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art.297 

Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY O KREDYT 

 

zawarta w dniu ................................................. pomiędzy Gminą Bodzentyn  

NIP:……………………… REGON …………………. zwaną dalej Zamawiającym, 

 reprezentowaną przez : 

P. Dariusza Skibę - Burmistrza 

przy kontrasygnacie : 

P. Artura Nadolnego – Skarbnika Gminy 

, a 

.................................................................... zwanym dalej Wykonawcą,  

reprezentowanym przez : 

1. .................................................................................................... 

2. ........................................................................................................ 

zawarto umowę o następującej treści: 

 

§1 

1. Stosownie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego   

w trybie przetargu nieograniczonego przedmiotem umowy jest zamówienie pn. „Udzielenie kredytu 

długoterminowego w wysokości 1. 000 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu Miasta 

 i Gminy Bodzentyn”. 

2. Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego kredyt od dnia …………………. na zasadach 

określonych w ofercie i zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, które stanowią 

załączniki do niniejszej umowy.  

3. Postawione do dyspozycji Kredytobiorcy środki określone w pkt. 1 niniejszej umowy zostaną 

uruchomione po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie ……………… 

4. Realizacja kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego nie później niż do dnia 15.12.2018 r. roku 

bezpośrednio na konto Zamawiającego tj. ……………………………………………………. 

 

§2 

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, będą stanowiły koszty obsługi kredytu na które zgodnie  

z  ofertą składają się następujące składniki: 

a) oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR 1M ustalonej jako średnia 

arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia 

poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia oprocentowania począwszy od 1-go dnia 

następnego miesiąca – przyjmując rzeczywista liczbę dni w roku.  

b) Marża stała ............. %, 



 

 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza pobrania od udzielonego kredytu kwoty prowizji i innych opłat. 

 

§3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do spłaty kapitału wraz z kosztami obsługi kredytu do dnia  31.12.2031 

r.  

2.  Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie ……………… 

3. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 

5. Określone w chwili zawierania umowy oprocentowanie może ulegać w okresie umownym zmianom 

tylko w przypadku zmiany stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (stopa bazowa). Marża 

w okresie umownym jest stała. 

6. Spłata kredytu nastąpi w 40 równych ratach, płatnych na ostatni roboczy dzień każdego miesiąca 

począwszy od dnia 31.03.2022 r 

7. Wysokość rat kapitałowych płatna będzie zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy. 

8. Karencja w spłacie kredytu – do dnia 28.02.2022 r.  r. 

9. Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca 

począwszy od miesiąca, w którym uruchomiony zostanie kredyt. 

10. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 

11. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc i rok ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych. 

12. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić środki finansowe na rachunku ……………………… 

 w wysokości należnych kwot w terminach ich płatności. 

13. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat z tytułu: 

a) rezygnacji z części kredytu, 

b) zmiany spłaty rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów, 

d) prolongaty w spłacie kredytu, 

e) innych kosztów związanych z realizacją kredytu nie wymienionych w ofercie banku. 

 

§4 

Zamawiający zobowiązuje się do : 

a) przedkładania sprawozdań finansowych Zamawiającego oraz opinii RIO o wykonaniu budżetu, 

b) informowania o wszelkich zamierzeniach prowadzących do zmian organizacyjno-prawnych, 

własnościowych oraz innych zdarzeniach gospodarczych mających wpływ na sytuację finansową 

 i ekonomiczną Zamawiającego, 

c) umożliwienie pracownikom wykonawcy badanie ksiąg rachunkowych i dokumentów w siedzibie 

zamawiającego w zakresie związanym z realizacją i zapewnieniem zwrotności kredytu, 

d) niezwłocznego informowania Wykonawcy o zmianie adresu lub siedziby Gminy. 



 

 

 

§5 

1. Niespłaconą w terminie kwotę kredytu (ratę) Wykonawca w dniu następnym po wyznaczonym  

w Umowie terminie spłaty, przenosi na rachunek zadłużenia przeterminowanego. 

2. Niespłacone w terminie odsetki od kredytu Wykonawca ewidencjonuje na rachunku niespłaconych 

należności z tytułu odsetek. 

3. O powstaniu zadłużenia przeterminowanego, wykonawca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego, 

w formie upomnień (monitów). 

4. Od zadłużenia przeterminowanego z tytułu kredytu (kapitału) będą pobierane odsetki podwyższone 

wg stopy dla kredytów przeterminowanych, równej czterokrotności wysokości stopy kredytu 

lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym. Zmiana stopy procentowej jest 

uzależniona od zmiany stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego obowiązującej 

 w okresie, za który odsetki są naliczane i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. W dniu podpisania 

umowy kredytu odsetki te wynoszą ………. w stosunku rocznym. 

2. Ustala się następujące kolejności zarachowania wpływających spłat: 

a) zaległe odsetki, 

b) zaległe raty kapitałowe, 

c) bieżące odsetki, 

d) niewymagalne raty kapitałowe. 

 

§6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 , poz. 1986), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). 

 

§7 

 

1.Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 

a) wcześniejszej spłaty kredytu, wcześniejszej spłaty części kredytu, raty lub rat kredytu, 

b) wydłużenia spłaty kredytu, wydłużenia spłaty części  kredytu, raty lub rat kredytu, 

c) zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności  

w dotrzymaniu określonych w umowie terminów spłat, 

3. Zmiany określone w  pkt 2 lit a-c będą wymagały zmiany harmonogramu spłaty kredytu 

 i zawarcia aneksu do umowy. 

 

 



 

 

 

§8 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

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

 

 

 

 

 


