Znak sprawy: 272.5.ZP-FN.2017

Łosice, dnia 14.09.2017r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na:

„ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W
WYSOKOŚCI 2 561 211 ZŁOTYCH Z PRZEZNACZENIEM NA
SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU
POWIATU ŁOSICKIEGO W WYSOKOŚCI 2 320 751 ZŁ ORAZ
SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I
POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 240 460 ZŁ”

ZATWIERDZAM
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Rozdział I. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego :
REGON
NIP
Adres
Strona internetowa:
Godziny urzędowania
Telefon:
Fax:
e- mail:

Powiat Łosicki
030238729
496-02-49-456
ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
http://www.e-bip.pl/start/37
Poniedziałek – Piątek 730 – 1530
(83) 359-03-34
(83) 359-03-34
powiat@losice.pl

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwaną dalej ustawą PZP.
W kwestiach nieuregulowanych ustawą PZP stosuje się przepisy ustawy – Kodeks
cywilny.
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
1.

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości
2 561 211,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Powiatu - 2 320 751 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 240 460 zł.
2. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV – 66.11.30.00-5
3.Okres kredytowania od 02.11.2017 – 15.12.2030,
a. Kwota kredytu 2 561 211,00 PLN,
b. Karencja w spłacie kapitału – do 30.10.2018r.
c. Harmonogram spłaty kapitału przedstawia się następująco:
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Rok 2018

30 000 zł 1 rata po

30 000,00 zł

płatna na 31.10.2018r.

Rok 2019

40 000 zł 4 raty po

10 000,00 zł

Rok 2020

30 000 zł 4 raty po

7 500,00 zł

Rok 2021

60 000 zł 4 raty po

15 000,00 zł

Rok 2022

60 000 zł 4 raty po

15 000,00 zł

Rok 2023

50 000 zł 4 raty po

12 500,00 zł

Rok 2024

200 000 zł 4 raty po

50 000,00 zł

Rok 2025

200 000 zł 4 raty po

50 000,00 zł

Rok 2026

200 000 zł 4 raty po

50 000,00 zł

Rok 2027

425 000 zł 4 raty po

106 250,00 zł

Rok 2028

425 000 zł 4 raty po

106 250,00 zł

Rok 2029

420 000 zł 4 raty po

105 000,00 zł

Rok 2030

421 211 zł 3 raty po

105 300,00 zł

1 rata po

105 311,00 zł

płatne na koniec
każdego kwartału
płatne na koniec
każdego kwartału
płatne na koniec
każdego kwartału
płatne na koniec
każdego kwartału
płatne na koniec
każdego kwartału
płatne na koniec
każdego kwartału
płatne na koniec
każdego kwartału
płatne na koniec
każdego kwartału
płatne na koniec
każdego kwartału
płatne na koniec
każdego kwartału
płatne na koniec
każdego kwartału
płatne na koniec
każdego kwartału
płatna na 15.12.2030r.

Razem: 2 561 211 zł
7. Spłata odsetek - spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych. Spłata odsetek
odbywać się będzie od daty i kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie
zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek, w terminie 2 dni robocze przed
datą płatności. Termin pierwszej raty odsetkowej ustala się na 31.12.2017 r. Płatność
odsetek będzie realizowana w ostatnim dniu miesiąca danego kwartału z tym, że gdy będzie
to dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w dniu roboczym następującym po tym dniu.
8. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie , odsetki będą naliczane do dnia
spłaty, a nie do końca trwania umowy, bez dodatkowych opłat i prowizji za wcześniejszą
spłatę.
9.Oprocentowanie – oparte o zmienną stawkę WIBOR 1 M ogłoszoną dla ostatniego dnia
miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowaną o marżę banku (marża stała
w całym okresie kredytowania). Przy naliczaniu oprocentowania będzie przyjęta rzeczywista
liczba dni w miesiącu, oraz w roku obrachunkowym (365/366 dni).
10.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją
wekslową,
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11.Udostępnienie kredytu nastąpi nie później niż do dnia 30.12.2017 r. w formie przelewu na
rachunek budżetu powiatu.
12.Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
13Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz
prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
14. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym
postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 12.09.2017 r. tj. 1,66 % oraz stałą
marżę banku w całym okresie kredytowania.
15. Raty odsetkowe i kapitałowe będą płatne do końca każdego kwartału, z wyjątkiem
ostatniej raty z dniem 15.12.2030r.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych oraz nie
przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Główny kod CPV - 66113000-5- usługi udzielania kredytu.
Rozdział IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykorzystanie kredytu do dnia 30.12.2017r na podstawie
Zamawiającego. Okres spłaty kredytu do dnia 15.12.2030r.

pisemnej

dyspozycji

Rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego
dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku jeśli wykaże, że posiada
zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych zgodnie z ustawą z 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn.
zm, lub przedstawi inny dokument upoważniający do wykonywania czynności
bankowych wydany przez właściwy organ.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Określenie warunku:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunku:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

4

2. Warunki udziału w postepowaniu i wykluczenia z postępowania dla wykonawców
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ust.1 pkt 2a) dotyczący
posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień winni spełniać ci członkowie
konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować część zamówienia do której wykonania
wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnień ustawowych.
b) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
c) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu )– składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
3. Poleganie na potencjale innych podmiotów.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
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.
3) Zamawiający ocenia, 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
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
4) 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.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
6) Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów
przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) Jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) W jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) Jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 rozdziału
VI SIWZ.

Rozdział Va . PODSTAWY WYKLUCZENIA, o których mowa w art. 24 ust.1
i art. 24 ust 5 pkt 1

1. Obligatoryjne podstawy wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218– 221, art. 228–230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z
późn. zm.8)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016
r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
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15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne
kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi.”
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podst.art.24 ust.5 pkt 1:
1) 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 oraz z 2016 r. poz. 615) 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);”
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3. Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy , gdy osoba, o
której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13
lit. a–c ustawy , jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy , gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d ,
b) w ust. 1 pkt 15,
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od
dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21 ustawy, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22 ustawy, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5
ustawy , 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.
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy.

Rozdział VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy przedłożyć:
1)
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1
ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego potwierdzające, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego zał nr 2 do SIWZ,
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2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zgodnych z
art. 24 ust.11 , każdy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:
1)
oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu; Wzór oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona, składa w wyznaczonym terminie:
1)
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu 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, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2)
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego a dotyczących: kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
a) zezwolenie do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z
późn. zm, lub przedstawi inny dokument upoważniający do wykonywania
czynności bankowych wydany przez właściwy organ.

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.3 pkt 1 –
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
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którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Pozostałe dokumenty składane przez Wykonawcę :
1) wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” (załącznik nr 1 do SIWZ); w
przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy
(firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną
2) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania
zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty
nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność przez notariusza);
3) pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. .Pełnomocnictwo(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
przez notariusza); powinno wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest
Pełnomocnik.
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów.
6. Forma złożonych dokumentów:
1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane
są w oryginale.
2. Dokumenty i inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
5. 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.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której
mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub
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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). W takim przypadku Wykonawca wskazuje
dostępność oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Należy podać
(adres internetowy, dokładne dane referencyjne dokumentacji) w formularzu oferty.
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują
się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
9. 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, 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
7 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły
“spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
złożonych przez Wykonawcę
Rozdział VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja i wymiana informacji
między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, (Dz. U.
poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub
drogą elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane:
• drogą elektroniczną, należy kierować na adres email: powiat@losice.pl
• faksem należy kierować pod numer (83) 359 03 34
• pisemnie należy kierować na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale I SIWZ.
4. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:
- Julia Walczyńska tel: (083) 357 19 46 – w zakresie przedmiotu zamówienia;
- Franciszek Głuchowski – tel. (83) 359-03-34 wew. 32 – w sprawach formalnych.

5. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.e-bip.pl/start/37
Na tej stronie Zamawiający będzie zamieszczał również wszystkie inne informacje,
związane z niniejszym postępowaniem.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania. Zamawiający jest obowiązany
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udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie
po upływie ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 6. - art. 38 ust. 1 b Pzp.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim
wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego oraz bez wskazania
źródła zapytania zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
9. W celu prawidłowego sporządzenia oferty z uwzględnieniem dokonanych zmian
i udzielonych wyjaśnień Wykonawca jest zobowiązany śledzić informacje zawarte na
stronie internetowej Zamawiającego na której została umieszczona SIWZ.
Rozdział VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą na 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.
Rozdział X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości.
3. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Formularza oferty - w przypadku
składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz
dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy.
5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwa to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być
złożone w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być
złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W
razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
7. Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę.
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8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz załącznikami były ponumerowane i zszyte
w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki,
o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja,
jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to
inna informacja mająca wartość gospodarczą,
2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zaleca
się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i
oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów,
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe
niezastrzeżone dokumenty.
10. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
11. Wykonawca powinien złożyć ofertę w nieprzezroczystej kopercie, opisanej w
następujący sposób:
a) koperta powinna być zaadresowana następująco:

Oferta w postępowaniu na „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości
2 561 211,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Powiatu Łosickiego w wysokości 2 320 751 zł oraz spłatę zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 240 460,00 zł”
Nie otwierać do 05.10.2017r. godz. 12:15

b) koperta: powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo powinna
zawierać nazwę i adres Wykonawcy:
12. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania oferty Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe
otwarcie.
13. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią firmową zamawiającego na kopercie
zawierającej ofertę z zaznaczeniem daty i godziny złożenia.
14. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.
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15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę- zmiany
lub wycofanie złożonej przez siebie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną
dokonane przed upływem terminu składania ofert.
16. Zmiany, poprawki, modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według
takich samych zasad jakie dotyczyły składania oferty. Odpowiednio opisane koperty
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku
złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć
napisem „ZMIANA NUMER”. Koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
17. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną
kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
„WYCOFANIE”.
18. Wykonawcy składając oferty zobowiązani są złożyć dokumenty oraz oświadczenia
wymienione - w Rozdziale VI pkt 1 oraz pkt 5 SIWZ. W terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,Wykonawcy przekazują oświadczenie wg wzoru stanowiącego zał 3 do SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.- zgodnie z Rozdziałem VI pkt 3
19. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców .
Rozdział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Powiat Łosicki ul. Narutowicza 6,
08-200 Łosice sekretariat pok. Nr 29, w terminie do dnia 05.10.2017 roku, godz.12.00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, sala 26
dnia 05.10.2017 roku, godz. 12.15
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się informacje zgodnie z art. 86 ust.4 ustawy Pzp.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką
pocztową lub kurierską).
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Rozdział XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu zrealizowania
zamówienia.
2. Cena w ofercie powinna wynikać ze sporządzonej przez wykonawcę kalkulacji i załączonej
do oferty. Kalkulację należy sporządzić uwzględniając warunki określone Rozdział. 3 SIWZ:
Opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem pozycji: suma odsetek z tytułu oprocentowania
kredytu (łączna kwota) oraz sposobu jej obliczenia stawka WIBOR 1 M na 12.09.2017 r.
( 1,66) + marża banku, przy założeniu jednorazowego uruchomienia kwoty kredytu w dniu
02.11.2017r. Do oferty należy przyjąć termin wypłaty kredytu w dniu 02 listopada 2017 r.
Jednakże rzeczywisty termin uzależniony będzie od daty podpisania umowy, stąd też datę
wypłaty kredytu - 02.11. 2017 r. należy przyjąć do oferty i traktować jedynie, jako
hipotetyczną datę wypłaty środków z kredytu. Cenę oferty stanowi suma odsetek z tytułu
oprocentowania oraz ewentualna prowizja przygotowawcza.
3. Zamawiający wyklucza możliwość kalkulowania innych kosztów obsługi kredytu niż
wymienione w ppkt. 2.
4. W ofercie należy podać cenę cyfrowo i słownie, w wysokości obowiązującej w dacie
składania ofert.
5. Cena podana w ofercie służyć będzie tylko do porównania złożonych ofert.
6) Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w dokumentach oferty powinny
być wyrażone w PLN.
7|) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

Rozdział XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Kryteriami, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty są: cena i termin
uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji ( 1%=1 pkt)
Kryterium I - CENA -waga 60 %
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1. Sposób oceny ofert w przedmiotowym kryterium :
an / ab x 100 x waga kryterium = ilość punktów w Kryterium I
gdzie:
an – najniższa cena ofertowa,
ab – cena oferty badanej,
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalnie oferta w tym kryterium może otrzymać 60 pkt.

KRYTERIUM II - Termin uruchomienia kredytu – waga 40 %
1.Oferta wg wskazanego kryterium zostanie oceniona na podstawie zaoferowanego przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu (ilości dni roboczych od 1 do 6 dni)
uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji do banku.
Sposób oceny ofert w przedmiotowym kryterium:
Lp.

Termin uruchomienia kredytu

Ilość przyznanych punktów

1

1-3 dni

40 pkt

2

4-6 dni

0 pkt

Kryterium „ Termin Uruchomienia Kredytu ” będzie rozpatrywany na podstawie ilości dni
postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, zadeklarowanym przez Wykonawcę
w Formularzu oferty. Najkrótszy możliwy termin wymagany przez Zamawiającego: 1 dzień.
Najdłuższy możliwy okres uwzględniany przy ocenie ofert: 6 dni.
Wykonawca może zaproponować termin uruchomienia kredytu tylko w pełnych dniach tj.
1,2,3,4,5,6, dni. Zaproponowanie innego terminu spowoduje odrzucenie oferty. W sytuacji nie
określenia terminu przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie maksymalny czas -6 dni
roboczych.
Maksymalna oferta w tym kryterium może otrzymać 40 pkt.
Przez czas uruchomienia kredytu w dniach rozumie się dokonanie przelewu kredytu na konto
budżetu powiatu od momentu złożenia pisemnej dyspozycji przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że termin uruchomienia kredytu jest ilością dni roboczych
liczonych od następnego dnia od przedstawienia przez Zamawiającego pisemnego
wniosku o jego uruchomienie, wyrażonych liczbą całkowitą nie większą niż 6 i nie
mniejszą niż 1. (Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy i soboty).
2. Łączna ocena ofert:
1) Punkty uzyskane przez ofertę w komisyjnej ocenie oferty w kryterium I zostaną dodane do
punktów uzyskanych przez nią w komisyjnej ocenie oferty w kryterium II i na tej podstawie
zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać
maksymalnie 100,00 pkt.
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Rozdział XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
1.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
a) odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych,
b) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ,
c) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria wyboru.

2.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) 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,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
7) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 2 pkt 2,
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
zamawiający uznał za niewystarczające.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5-7, na stronie
internetowej.
Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 2, jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo
10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Po zawarciu umowy, Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od jej zawarcia
w zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3.

4.
5.
6.

7.

Rozdział XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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Rozdział XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ
Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której warunki będą zgodne z
zapisami SIWZ, ofertą Wykonawcy, przepisami Prawa zamówień publicznych, prawa
bankowego i przepisami kodeksu cywilnego. (Sporządzony przez Wykonawcę wzór
umowy powinien uwzględniać w swej treści postanowienia zawarte w opisie przedmiotu
zamówienia Rozdział III.) Do umowy zostaną wprowadzone inne postanowienia,
wynikające z przepisów wewnętrznych Banku, jednakże nie mogą być one sprzeczne z
postanowieniami niniejszej SIWZ.
2. Umowa będzie zawierała zapis, że w przypadku nieuruchomienia kredytu w terminie ….
(termin zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie) dni od złożenia dyspozycji
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień
opóźnienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nanoszenia poprawek w przedłożonym wzorze
umowy.
4. Zmiana postanowień umowy (w tym w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru wykonawcy):
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w przypadku wystąpienia
okoliczności wynikających z możliwości płatniczych Zamawiającego:
- w zakresie zmiany harmonogramu spłat z zachowaniem okresu kredytowania.
- możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu z zastrzeżeniem, że Zamawiający
nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu a odsetki naliczane będą tylko od
kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty.
- możliwość wykorzystana części przyznanego kredytu. W takim przypadku bank nie obciąży
Zamawiającego(kredytobiorcy) kosztami niepobranego kredytu.
2) w przypadku wejścia Polski do strefy euro kredyt zostanie przewalutowany bez
dodatkowych opłat.
3) zmiana przedstawicieli stron - osób podpisujących umowę, innych przedstawicieli – w
przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe,
zmiana pracy, rezygnacja itp.)
4) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamówienia. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego/podwykonawcy, na zasobach, którego
Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków
w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
przez dotychczasowy podmiot.
5)W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany postanowień umowy , w
związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru
najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
1.
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Rozdział
XVII.
POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
W
TOKU
POSTĘPOWANIA
O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust.1 są:
• odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
• skarga do sądu
Odwołanie
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
b) określenia warunków udziału w postepowaniu,
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego.
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru oferty najkorzystniejszej;
3) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodności z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej.
5) Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.
6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu
związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbie orzeczenia.
8) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.
1.

Skarga do sądu:
1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
3. Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia
wpłynięcia skargi do sadu.
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4.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

Rozdział XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pozostałe informacje:
a. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
b.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert w postaci katalogów
elektronicznych
c. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia usługi.
d. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP.
e. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art.29 ust.4 ustawy PZP.
f. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
g. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
h. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
i. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
j. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
k. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
Załącznik nr 4 – Dokumenty finansowe zamawiającego
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