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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 
Udzielenie kredytu w wysokości 1.332.000,00 zł na pokrycie planowanego 

deficytu budżetu Gminy Złota w 2013 roku 
 
 
Złota, dnia 12.12.2013 r. 

 
Zatwierdzam 

 
 
 
1. Zamawiający 
Zamawiającym jest: 
Gmina ZŁOTA 
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota  
woj. świętokrzyskie, 
w imieniu której działa Wójt Gminy Złota 
tel.: 41 3561 601, faks: 41 3561 648 
e-mail: ug@gminazlota.pl 
www.gminazlota.pl/bip 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
powyżej 14 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2013.907 z późn. zm.). 
Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia, 
należy przez to rozumieć ustawę z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 
Dz.U.2013.907 z późn. zm.). 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
3.1. Wspólny słownik zamówień CPV: 
66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu 
3.2. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 1.332.000,00 zł na pokrycie 
planowanego deficytu budżetu Gminy Złota w 2013 roku. 
3.3. Terminy spłaty kredytu: lata 2015 – 2021, w tym: 

Spłata 
dnia: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

30.03 50000 0 0 25000 100000 100000 85000 
30.06 50000 0 0 25000 100000 100000 85000 
30.09 50000 0 0 25000 100000 100000 82000 
30.12 50000 0 0 25000 50000 50000 80000 

Razem 200000 0 0 100000 350000 350000 332000 
 
3.4. Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego 
udzielenia. Naliczanie odsetek dokonuje się w kwartalnych okresach i o ich wysokościach 
należy poinformować Kredytobiorcę. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po 
zakończeniu kwartału w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wysokości naliczonych 
odsetek przy czym: 
1) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się w ostatnim dniu 
kwartału, 
2) kolejne kwartalne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu 
poprzedniego okresu obrachunkowego, 
3) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. 
Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. 



3.5. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli 
termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w 
pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 
3.6. Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów 
jednomiesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego (kwartału), 
(publikowanej w internetowym serwisie informacyjnym REUTERS o godz.11.00) powiększonej 
(+) / pomniejszonej (-) o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych. W przypadku, 
gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy stosuje się 
stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Jeżeli dniem wolnym od pracy dla 
Wykonawcy jest sobota nie będąca dniem świątecznym stosuje się stawkę WIBOR z ostatniego 
dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego. 
3.7. Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez 
uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego 
tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez 
zmian, chyba że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycje na piśmie. 
3.8. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 
3.9. Nie dopuszcza się wyszczególniania w ofercie dodatkowych elementów kosztowych. 
3.10. Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy, że ze względu na specyfikę 
przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców. 
3.11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
3.12. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji 
przez Kredytodawcę Zamawiający informuje ze wszystkie niezbędne dokumenty i informacje oraz 
sprawozdania dostępne są na stronie BIP Gminy Złota   
3.13. Zamawiający uprzejmie informuję, że: 
1) nie dopuszcza przedstawienia w przetargu własnych projektów umów, 
2) nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawców bowiem 
Zamawiający dostarczył w SWIZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez 
Wykonawców własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał 
danych zawartych w SIWZ, 
3) informacje o osobach jakie reprezentują Gminę Złota są dostępne na stronie BIP.  
 Uchwały o powołaniu osób reprezentujących Gminę będą mogły być przesłane przed 
podpisaniem umowy na zaciągnięcie kredytu 
4. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania zamówienia ustala się na 30.12.2013 r. 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
warunków 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ustawy i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
4) sytuacji ekonomiczną i finansowej, 
5) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ustawy. 
5.2. Zamawiający dokona ustalenia czy wykonawca w wystarczający sposób spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: 
1) W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1.1) SIWZ posiadania uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
zamawiający informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz zezwolenie na prowadzenie 
działalności bankowej, o którym mowa w pkt 6.1.8 SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na 
podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w 6.1.2. i 6.1.8. SIWZ 



2) W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia 
zamawiający informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt. Ocena spełniania warunku nastąpi na 
podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w 6.1.2. SIWZ. 
3) W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku; wykonawca składa 
oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w 
pkt. 6.1.2. SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o 
którym mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ. 
4) W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1. 3) dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia wykonawca wykaże, że posiada potencjał kadrowy oraz składa 
oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 
6.1.2. SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia o 
spełnianiu o którym mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ. 
5) W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1. 4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający informuje, że wykonawca składa 
oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w 
pkt. 6.1.2. SIWZ. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty  
oświadczenia wymienionego w pkt. 6.1.2. SIWZ,                                                                             
6) W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1. 5) wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Zamawiający 
żąda by wykonawca nie później niż na dzień składania ofert wykazał brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonych przez 
Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.7., 6.1.8. SIWZ oraz 
na złożonego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 6.1.3. 
SIWZ. 
5.3. Jeżeli wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt. 5.2 a) - e) SIWZ Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższe warunki, gdy 
wykaże, że polega on na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nie należnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest 
zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. 
Jeżeli wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, polegając na zasobach 
innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nim stosunków, a nie 
udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji zamówienia, 
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o 
przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy. 
Obowiązkiem wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z potencjału podmiotów trzecich, jest 
rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował oraz wykazanie faktycznej 
dostępności tych zasobów w celu realizacji zamówienia. 
Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym 
zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w 
jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. 
5.4. Zamawiający dokona spełnienia oceny warunków udziału w postępowaniu poprzez 
zastosowania kryterium spełnia – nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały 
załączone do oferty i czy spełniają określone w SIWZ wymagania. Z treści załączonych 
oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 
Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać nie 
później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy (art. 26 ust. 2a). 



5.5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 
dokument który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego 
warunku (art. 26 ust. 2c ustawy). 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
6.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów (w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę), przy 
czym dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2, 3) mogą być przedstawione wyłącznie w formie 
oryginału w kolejności jak niżej: 
1. Wypełniony formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ, 
2. Podpisane oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – wg 
załącznika nr 2 do SIWZ, 
3. Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy wg załącznika nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy wg załącznika nr 3a do SIWZ, 
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu ofert. 
7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonanie zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów. 
8. Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym 
mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (j.t. Dz.U.2012.1376 z późn. zm.) lub dokumenty 
równoważne. 
6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 
1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1. ppkt. 4, 5, 6, SIWZ - składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien 
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 
6.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 



miejsce zamieszkania. Termin wystawienia stosuje się odpowiednio. 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się 
7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 
7.2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewanie się faksem lub pocztą elektroniczną, 
przy czym faksy i e-maile obu stron są zawsze potwierdzane drogą pisemną, a każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-maila. 
7.3. Faks Zamawiającego: 41 3561 648, adres e-mail: ug@gminazlota.pl 
7.4. Dla oferty dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna. 
7.5. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 
7.6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: 
1) Alicja Jaworska - tel. 41 3561 601 wew.20 w zakresie przedmiotu zamówienia, 
2) Włodzimierz Osiecki - tel. 41 3561 601 wew.19 w zakresie stosowania ustawy. 
8. Wadium 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
9. Termin z wiązania ofertą 
9.1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt.1 wykonawca związany jest ofertą 30 dni od terminu składania 
ofert. 
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.3. 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 wyrażenia zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
10. Sposób przygotowania ofert 
10.1. Cenę ofertową należy podać na formularzu ofertowym wg. załącznika nr 1 do SIWZ, 
podpisanym przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta powinna zawierać 
pełną nazwę i adres Wykonawcy i datę sporządzenia oferty oraz informację o korzystaniu z 
zasobów innych podmiotów. 
10.2. Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jest 
zobowiązany wskazać tę część w ofercie. 
10.3. Jeżeli Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, zobowiązany jest w 
ofercie określić, jakich zasobów to dotyczy i na jakiej zasadzie oraz zobowiązany jest 
udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w 
szczególności jest zobowiązany załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 
10.4. Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6 SIWZ. 
10.5. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osobę, której upoważnienie nie wynika 
bezpośrednio z dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ, należy do oferty załączyć 
dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w formie oryginału, odpisu 
poświadczonego notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność przez osoby udzielające 
pełnomocnictwa, upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Niedopuszczalne jest złożenie 
kopii dokumentu pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność przez osobę, której udzielono 
pełnomocnictwa. 
10.6. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta i załączyć do oferty 
dokument, z którego wynikać będzie upoważnienie do reprezentowania Wykonawców 
występujących wspólnie. 
10.7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie. Zaleca się, aby oferta była spięta, 
miała ponumerowane wszystkie strony i podaną ilość stron. Oferta musi być podpisana przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
10.8. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem 



pkt 10.5. W przypadku składania dokumentów w języku obcym, należy je złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 
10.9. Jeżeli na etapie sporządzania oferty Wykonawca zamierza nanieść poprawki w treści oferty, 
nie należy dokonywać tych zmian przy użyciu maskujących sposobów, jak np. zaklejanie, 
zamazywanie, stosowanie korektora. Zmiany należy wprowadzić przez przekreślenie zmienianej 
treści i/lub dopisanie nowej treści oraz podpisanie przez upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 
10.10. Oferty należy składać opakowane w dwie koperty. Koperty powinny uniemożliwiać 
odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania i pozostawienia śladów otwierania. 
10.11. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis: 
Udzielenie kredytu w wysokości 1.332.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Złota  w 2013 roku. 
Nie otwierać przed dniem 20.12.2013r., godz. 915. 
Postępowanie znak GPI-III-2710.14.2013 
 10.12. Na kopercie wewnętrznej należy umieścić napis jak wyżej oraz podać nazwę i adres 
Wykonawcy. 
10.13. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że część oferty nie może być udostępniana, ponieważ stanowi 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do 
oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie ze wskazaniem części oferty stanowiących część 
niejawną. Część niejawną oferty należy złożyć w oddzielnej kopercie wewnętrznej, oznaczonej 
jak wyżej, z dopiskiem „Część niejawna oferty”. 
10.14. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną 
ofertę. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu 
kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak wyżej, z dopiskiem: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 
10.15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10.16. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 
10.17. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 
11.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
11.1. Składanie ofert 
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Złota przy ul. Sienkiewicza 79, 
pokój nr 8 (Sekretariat) w terminie do dnia 20.12.2013 r. do godz. 900 
2) Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 
11.2. Otwarcie ofert 
1) Otwarcie odbędzie się na dnia 20.12.2013r. o godz. 915 w siedzibie Urzędu Gminy Złota przy 
ul. Sienkiewicza 79, pokój nr 2 ( świetlica). 
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia. 
3) O kolejności otwarcia ofert decydować będzie kolejność ich wpływu. 
4) Podczas otwarcia ofert podane będą: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres (siedziba) 
Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny oferty. 
5) Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert informacje, o których mowa zostaną przekazane 
na ich wniosek. 
12. Sposób obliczania ceny ofertowej 
12.1. Przez cenę rozumie się całkowity koszt udzielenia i obsługi kredytu który jest sumą 
naliczonych odsetek w całym okresie kredytowania od udzielonego kredytu w wysokości 
1.332.000 zł podlegającego spłacie według harmonogramu opisanego w punkcie 3.3 SWIZ. 
12.2. Oprocentowanie kredytu liczone jest jako suma zmiennej stawki WIBOR dla depozytów 
jednomiesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego (kwartału) 
liczonej w stosunku rocznym i zaoferowanej marży bankowej (stałej w całym okresie 
kredytowania) wyrażonej w punktach procentowych powyżej lub poniżej tej stawki WIBOR. 
12.3. Marża bankowa zaoferowana przez oferenta winna być podana z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 



12.4. Wyliczoną cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli 
parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli 
parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy 
wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po 
przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. 
12.5. Zamawiający wymaga, aby marża zaoferowana zawierała wszystkie koszty jakie ponosi 
wykonawca w związku z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą 
kredytu w całym okresie kredytowania. A zatem Zamawiający nie będzie ponosił żadnych 
dodatkowych prowizji i opłat w związku z udzieleniem kredytu. 
12.6. Dla porównywalności ofert należy przyjąć do wyliczenia: 
1) termin uruchomienia kredytu- 30.12.2013 r. 
2) w danym roku w każdym miesiącu należy przyjąć rzeczywistą ilość dni a dla miesiąca lutego w 
każdym roku należy przyjąć 28 dni, 
3) ilość dni w roku – 365, 
4) stałą zaoferowaną marżę w całym okresie kredytowania z dwoma miejscami po przecinku, 
5) stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień 
okresu odsetkowego (kwartału) liczonej w stosunku rocznym, – 2,60%. 
12.7. Kalkulację ceny należy przedstawić w formie harmonogramu obsługi kredytu w całym 
okresie kredytowania, wg załącznika nr 1a formularz ofertowy. 
13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
13.1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium „cena”. 
13.2. Liczba punktów w kryterium „cena” obliczane będzie zgodnie z poniższym wzorem: 
 
liczba punktów = cena brutto oferty najtańszej x 100 
                            cena brutto oferty badanej 
13.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska najwięcej 
punktów. 
14. Umowa w sprawie zamówienia publicznego . 
14.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zawrzeumowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty faksem lub e-mailem lub przed upływem tego terminu, jeżeli w 
postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz 
żaden wykonawca nie zostanie wykluczony. 
14.2. Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia, która będzie zawarta z wykonawcą określa 
załącznik nr 4 do SIWZ. 
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy . 
15.1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczania należytego wykonania umowy. 
16. Środki ochrony prawnej 
16.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom, a także 
innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki 
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o które mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy. 
16.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
16.3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego 
16.4. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, które 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać musi zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wykazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 



16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
16.7. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się: 
1) terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w 
terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 
2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej, 
3) Wobec innych czynności niż określone w ust. 7 pkt.1) i 2) SIWZ w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
4) W przypadku, gdy mimo obowiązku zamawiający nie przesłał zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, 
- 1 miesiąca, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 
16.8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
a. Kopię odwołania zamawiający przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od 
dnia otrzymania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
b. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 
doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie. 
c. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 
d. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na 
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga. 
e. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z 
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do 
postępowania po stronie zamawiającego. 6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany nie 
mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego 
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy. 
 



f. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na 
piśmie lub ustnie do protokołu. 
g. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
- nie zawiera braków formalnych, 
- uiszczono wpis. 
h. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 
uiszczenia dołącza się do odwołania. 
i. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków 
formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, niezłożenia 
pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem 
zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu 
uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie 
odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i 
rozpoznania przez Izbę. 
j. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes 
Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w 
tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności 
zamawiającego. 
k. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
l. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego. 
m. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
n. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi 
właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
o. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w 
części. 
17. Informacje dla Wykonawcy: 
17.1. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 
17.2. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
17.3. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
17.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz.U.2013.907 z późn. zm.) oraz przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 
Załączniki do SIWZ: 
 
1.   Formularz ofertowy 
1a.    Symulacja kosztów kredytu 
2.   Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
3.      Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu 
3a.    Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
4.      Projekt umowy 


