
 
 

Gmina Branice 

Urząd Gminy w Branicach 

ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice 

tel. (077) 4868228,   fax (077) 4868230 
www.branice.pl 

 
 

Nr zamówienia ZP.272.FN.1-Bob.2013 

 
 

 

 

 

 

S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A 
istotnych warunków zamówienia publicznego  

(SIWZ) 

 

 
 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na  
„Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Boboluszkach”  

 

CPV  
66130000-0 

 
 

 
                                                                                      Wójt Gminy 

                                                                                                            Maria Krompiec 

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

                             Zatwierdzam 

 

 

Branice   27 marzec  2013 r.   

 

 

 

 

 

 



 
 

Rozdział I 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.                   

 Gmina Branice - Urząd Gminy w Branicach 
 ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice 
 tel./fax (077) 4868228/4868230 
 
2. Tryb udzielania zamówienia. 
 PRZETARG NIEOGRANICZONY  -  stosuje się przepisy ustawy  prawo zamówień publicznych  z dnia 

29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 29 listopada 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami),  skrót  
w treści SIWZ – p.z.p. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego  
 

1.  Przedmiot zamówienia  
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 124 468 zł.  
(słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złote) na 
wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Boboluszkach. 

 
2.  Kredyt – zostanie zaciągnięty na okres od czerwiec 2013 – wrzesień 2016, 
 
3.  Spłaty raty kredytu (kapitału) dokonywane będą - wg  następującego preliminarza, 
 

Nr raty Data spłaty Spłata kapitału Kredyt do spłaty 

1 30.12.2013 81 179 43 289 
2 30.09.2014 14 430 28 859 
3 30.09.2015 14 430 14 429 
4 30.09.2016 14 429 0 

 
 
4. Kredyt zostanie uruchomiony według zapotrzebowania zamawiającego 

wynikającego z harmonogramu prac dot. celu zaciągniętego kredytu poprzez 
wpłatę na rachunek bankowy Zamawiającego 

5.  Odsetki spłacane będą miesięcznie  
 6. Oprocentowanie kredytu – zmienne oparte o WIBOR 1M skorygowane o stałą marŜę 

Wykonawcy (banku). Wskaźnik  WIBOR przyjmowany na dwa dni robocze przed końcem 
miesiąca do naliczenia odsetek na miesiąc następny  

   Stawkę WIBOR 1 M do wyliczenia kosztu oferty naleŜy przyjąć z dnia 28.03.2013 r. 
 7. Oprocentowanie ma być naliczane zgodnie z preliminarzem kosztów określonym w formularzu 

oferty.   
 8. Przy kalkulowaniu odsetek naleŜy przyjąć 365 dnia w roku niezaleŜnie czy to będzie  

rok przestępny czy nie. 
 9. Zabezpieczeniem spłaty będzie – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją  

do wysokości udzielonego kredytu wraz z naleŜnymi odsetkami. 
 10. Zamawiający – nie będzie płacił prowizji od niewykorzystanego kredytu.  
 11. Zamawiający – nie dopuszcza innych prowizji poza jednorazową prowizją za udzielenie 

kredytu. 
 12. Zamawiający  nie będzie płacił prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu 
 13. Termin realizacji zamówienia – data wpływu na rachunek bankowy kwoty kredytu. 
 14. Całość zamówienia nie moŜe być powierzona do wykonania podwykonawcom.  
 
4. Termin wykonania zamówienia :     - uruchomienie kredytu po podpisaniu umowy na wniosek 
zamawiającego   
       - okres kredytowania :  od VI 2013 – do IX 2016 r. 
 



 
 

5.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 
22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.  
 
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj. są  osobami prawnymi 

utworzonymi zgodnie z przepisami ustaw, działającymi na podstawie zezwoleń uprawniających do 
wykonywania czynności bankowych obciąŜających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek 
tytułem zwrotnym, wypełniającymi tym samym warunki definicji Banku zawartej w art. 2 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. w Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm). 

 
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 
 
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 

24 ustawy prawo zamówień publicznych.  
 

 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg formuły „spełnia – 
nie spełnia”. 

 
6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
      
 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 
 

1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,  

 

2. Z postępowania Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu,  z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy  
w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia  
w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie 
postępowania albo oferta wykonawcy podlega odrzuceniu. 
Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana  przez Zamawiającego za odrzuconą. 

 
7.  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami. 

 
  1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji faksem lub drogą elektroniczna, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Wyjaśnianie treści SIWZ. 
Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe 
prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed 
terminem składania ofert. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na 
stronie internetowej na której udostępniona jest  specyfikacja.  

 



 
 

3. Zmiany w treści SIWZ. 
 1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  oraz zamieszcza na stronie internetowej na której 
udostępniona jest  specyfikacja.  

 2) JeŜeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

3) JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜa termin 
składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz informację 
zamieszcza na stronie internetowej na której jest udostępniona SIWZ.  

 
4. Zebranie Wykonawców. 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 
 

5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.  
1) Osobami upowaŜnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

- w zakresie przedmiotu zamówienia  p. Stanisław Rzeszuciński  tel.0774868250 wew. 17 
       pok.24, 
- w zakresie procedury udzielania zamówienia  p. Adam Murzyn tel. 0774868250 wew. 20  
       pok. 20. 

2) Godziny w których moŜna uzyskać informacje:  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu  
       
8.  Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium w postępowaniu. 
 
9.  Termin związania ofertą.  
  

1. Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
Zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego 
terminu o oznaczony okres nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  

 
10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
 
 1. Wymagania podstawowe.  
 1) KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. 
 2) Ofertę naleŜy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

 3) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej  SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę 
  i dołączone do oferty bądź teŜ przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą  SIWZ formie. 

4) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert 
 częściowych i wariantowych . 
5) Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iŜ jeŜeli  
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iŜ do reprezentowania Wykonawcy(ów) upowaŜnionych jest łącznie kilka 
osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

6) UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŜeli upowaŜnienie takie nie wynika wprost  
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty naleŜy dołączyć 
pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upowaŜnione. 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty z uwzględnieniem 
treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 

8) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złoŜenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 

9)  Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złoŜone 
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne 
podobne materiały. śadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym równieŜ te 
przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 



 
 

 
2. Forma oferty. 
1)   Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone  

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Wykonawcę. 

2) Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, mieć format nie większy niŜ A4. Arkusze o większych 
formatach naleŜy złoŜyć do formatu A4. 

3) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ  
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

4) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej specyfikacji powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

5) Całość oferty powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.  
6) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane 

przez osobę (lub osoby jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są dwie lub więcej 
osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie 
wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą 
być numerowane i parafowane. 

7) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

8) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na 
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny być złoŜone w formie 
oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeŜeli do 
reprezentowania Wykonawcy upowaŜnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) 
ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 
do oferty pełnomocnictwa. 

9) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie moŜe sprawdzić jej 
prawdziwości w inny sposób. 

 
3. Zawartość oferty. 

 1) Kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ, 
b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego,  

d) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ 
2) Nie później niŜ w terminie składania ofert, w odniesieniu do dokumentów zawierających informację 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca moŜe zastrzec, Ŝe informację te nie mogą być udostępniane.  
ZastrzeŜone informacje, powinny stanowić oddzielną część składanej oferty. Wykonawca nie moŜe 
zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p. 

 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 
1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3,   

sekretariat  pok. nr 20 ( II piętro) - do dnia  24 kwietnia 2013 r. do godziny 10:00. 
 

 1) Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 
Kopertę (paczkę) naleŜy opisać następująco: 

   
„Oferta w  przetargu nieograniczonym  na  udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na 

remont świetlicy wiejskiej w Boboluszkach 



 
 

Nie otwierać przed dniem:  24 kwietnia 2013 r. godzina 10:15” 
 

2) Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
3) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złoŜonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 
terminu składania ofert. 

4) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŜonej oferty muszą być złoŜone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające 
zmiany naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złoŜenia kilku „ZMIAN” 
kopertę (paczkę) kaŜdej „ZMIANY” naleŜy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ..........”. 

5)  Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia podpisanego 
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  naleŜy złoŜyć w miejscu  
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) 
zawierającą powiadomienie naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

 
2.  Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3 sala 

konferencyjna (I piętro) w dniu  24 kwietnia 2013  r.  o godzinie 10:15 
1)  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
2) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 

których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną  odesłane Wykonawcom bez otwierania. 
3)  Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
 (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 
4) W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający kaŜdorazowo ogłosi obecnym: 

a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 
 b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
 c) informacje dotyczące ceny całej oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.   
 PowyŜsze informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.  
5) Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im 

niezwłocznie informacje, o których mowa powyŜej   
6) Ofertę złoŜoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 

na wniesienie protestu. 
 
12. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 

1. Cena ofertowa musi być wyraŜona w PLN.  
Podstawą ustalenia ceny ofertowej jest suma wartości odsetek, marŜ, prowizji i innych opłat, 
naliczana przez cały okres spłaty kredytu, określona w preliminarzu kosztów zamieszczonym  
w formularzu oferty.  
Oprocentowanie kredytu - zmienne oparte o WIBOR IM skorygowane o stałą marŜę Wykonawcy 
(banku). 
Wysokość marŜy banku winna zawierać wszystkie koszty i opłaty ponoszone przez Wykonawcę 
związane z obsługą kredytu i jest ona stała przez cały okres spłaty kredytu. 

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

  
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie moŜe otrzymać 
oferta za dane kryterium 

1 Cena ( C ) 100 % 100  punktów 

 
2.  Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 

 



 
 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min
  • Max  (C) 

gdzie: 
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 
Cmin najniŜsza cena spośród wszystkich waŜnych i nieodrzuconych ofert 
Ci cena oferty "i" 
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie moŜe otrzymać oferta za kryterium "Cena" 

 
3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą liczbę 

punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
 
4. JeŜeli Zamawiający nie moŜe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały 

złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do 
złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane  
w złoŜonych ofertach. 

6. Oferta z raŜąco niską ceną. 
1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

 
3) Zamawiający odrzuca ofertę: 

a) Wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub  
b) jeŜeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, Ŝe oferta 

zawiera raŜąco niską cenę w w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

7. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz, z zastrzeŜeniem treści następnego punktu, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodującą zmiany w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona.  

 
8. Wybór oferty i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
1) Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady  

i kryteria określone w SIWZ. 
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy 

złoŜyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) , siedzibę i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert 
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację,  

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnbienie faktyczne i prawne, 
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 



 
 

 

   d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy pzp, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta.  

 

 
 4) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieszcza informację, o których 

mowa w pkt.8.3)a) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  
 
14. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ  

5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty za pomocą faksu, z zastrzeŜeniem art. 
94 ust. 2 ustawy pzp. 

  
2. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  
 
3. Zgodnie z art. 139  i art. 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności,  
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej, 
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie, 
5) jest zawarta na okres wskazany w SIWZ, 
6) jest niewaŜna: 

a) jeŜeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

 
4.  Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, 

zobowiązani są przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, do zawarcia 
umowy konsorcjum i dostarczenia jej Zamawiającemu. Umowa konsorcjum winna zawierać: 

1) wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 

zrealizowanie zamówienia), 
3) określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres przed podpisaniem umowy 

+ okres realizacji zamówienia + okres gwarancji), 
4) określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),  
5) wykluczenie moŜliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 

czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady,  
6) zapis mówiący, Ŝe Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zamówienia  
5.  Umowę uwzględniającą warunki niniejszej SIWZ przedstawia oferent.  

 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  

Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

   
 Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych  

w niniejszej specyfikacji.  
 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
1. Wykonawcy a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy pzp 



 
 

przysługują środki ochrony prawej przewidziane w dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  - na 
zasadach tam wskazanych.  
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy pzp. 

 

 
Rozdział  II  - Informacje uzupełniające  
 
1. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w postępowaniu. 
 
2. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeŜeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej; 
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4,  jeŜeli zamawiający 
przewiduje udzielenie takich zamówień; 

  Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  
 
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich 
składanie; 

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych w postępowaniu. 
 
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŜeli 

zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; 
  Poczta elektroniczna: skarbnik@branice.pl  
 
6.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą, jeŜeli zamawiający przewiduje rozliczenia  
w walutach obcych;  

  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
 
7. Aukcja elektroniczną: 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
 
8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli zamawiający przewiduje 

ich zwrot. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 
 
 
 
Rozdział  III - wykaz załączników do SIWZ.  
 
 
 
 

Nr 
załącznika Nazwa 

1 Formularz oferty  

2 Formularz oświadczeń  

3 Uchwała Rady Gminy Branice w sprawie zaciągnięcia kredytu 
 

 

 

 

 

 



 
 

       Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty  

 
 
  .........................................................................                            ……………………………………………………… 
                 Nazwa i adres Wykonawcy                                                                                (miejscowość i data) 

     
 
 
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 
 

pod Nr KRS : ......................................................... 
 

REGON ................................................................. 
telefon ...............................  faks .........................                            
E-mail ................................................................. 
 

 
O F E R T A 

                                                                                 
          Gmina  Branice 
    Urząd Gminy w Branicach 
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice 

 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zamówienia, przedmiotem 
którego jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na wykonanie remontu świetlicy 
wiejskiej w Boboluszkach . 
 
 
Za realizację przedmiotu zamówienia oferujemy cenę  :  .............................................. zł 
 
słownie.................................................................................................................................................zł 
 
 

Preliminarz kosztów 
Wysokość udzielonego kredytu 124 468 zł  
Oprocentowanie WIBOR 1M %  
MarŜa BANKU %  

lp Okres kredytowania Wysokość kredytu Koszt kredytu(odsetki) 
1 33.06.2013 -30.12.2013 124 468  
2 31.12.2013- 30.09.2014 43 289  
3 01.10.2014- 30.09.2015 28 859  
4 01.10.2015- 30.09.2016 14 429  
  Suma odsetek  
  Prowizja jednorazowa  
  Cena oferty  

 
 
Oświadczając, Ŝe przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 
Oświadczamy, Ŝe cena ofertowa zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku 
wyboru niniejszej oferty. 
Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
i preliminarzu kosztów. 
 
Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
 
Oświadczamy, Ŝe przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ i w wyjaśnieniach 
do SIWZ.  

Oferta została złoŜona na ............ stronach parafowanych i kolejno ponumerowanych  od nr ................. do   



 
 

nr........................ 

 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
 
1) ………………………… 

 
2) ........................... 
 
3) ........................... 
 
..) ........................... 

 
 
 
 

………………….…………………………………………………………………………………………………… 
 (podpis  oferenta  lub podpis osoby/ób uprawnionej/ych  do  reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczeń   

 

  .........................................................................                         ………………………………………………………… 
                 Nazwa i adres Wykonawcy                                                                                (miejscowość i data ) 

 

 

OŚWIADCZENIA 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego  

na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Boboluszkach 
 

 

- oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu, 
 
- oświadczamy, Ŝe  posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia,  
   
- oświadczamy, Ŝe posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy  potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,   
 
- oświadczamy, Ŝe znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia,  
 
-  oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. 
 

 

 

.................................................., dnia ..................................... 

                         

                                                                            

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

         podpis osoby/ób uprawnionej/ych 
                  do reprezentowania Wykonawcy   
 



 
 

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Uchwała Rady Gminy Branice w sprawie zaciągnięcia kredytu 

 


